
Gällivare församling, Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare 
0970-755 30, gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefontider: helgfri måndag–fredag 08.00–12.00
Besökstider: Stängt för besök, se ruta ovan

Malmbergets församling, Masgatan 13, 983 31 Malmberget
malmberget.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Musik- och kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus

6/8–12/8 2020
Söndagens tema: Goda förvaltare

Gällivare kyrka
Söndag 9/8 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson, 
   Anders Näsholm

Hakkas kyrka
Söndag 9/8 kl 14.00 Gudstjänst, Alexander Jäderblom, 
   Anders Näsholm

Gällivare gamla kyrka
Torsdag 6/8 kl 18.00 Sommarandakt, Alexander Jäderblom

@svkygallivaremalmberget
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HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

svenskakyrkan.se/act

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 
Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 
utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad. 

Behöver du hjälp med att handla?
Är du 70+ och har svårt att få hem den mat eller 
de apoteksvaror du behöver på grund av corona

utbrottet? Ring oss så hjälper vi dig!

Ann-Helen Eriksson, 0970-755 37
Tisdag, onsdag, torsdag och fredag

kl. 08.00-12.00 och 13.00-17.00
Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan 
för att få hjälp. Du kan betala med Swish eller 
till vårt bankgiro. Vi kommer ALDRIG att be om 
pengar innan varorna är levererande – om någon 
gör det och säger att de är från oss, så säg nej!

Herre, hjälp mig att rätt  
bruka den dag du nu  
ger mig.

Välsigna alla dess timmar,
välsigna alla dess plikter  

och arbete
dess vila och glädje.
Välsigna mina händers  

arbete,
mina läppars tal och mitt 

hjärtas tankar.
Låt mig få leva denna dag 

inför ditt ansikte
och till din ära.

Bo Giertz

Församlingens minnesfond stödjer enskilda och 
föreningar inom kyrkan och i samhället, som 

arbetar för våra barn och ungdomar.
För mer info kontakta  

Anders Bondesson, 0970-755 33

Expeditionen i Gällivare håller 
stängt för besök tills vidare

Kontakta i stället oss via telefon, e-post eller brev.

Telefon: 0970-755 30
Växeln är öppen helgfri måndag–fredag 08.00–12.00

E-post: gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se 

Postadress: Gällivare församling,  
Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare

Den låsta brevlådan intill expeditionens entrédörr  
kan användas för brev till oss. 

Beställning av minnestelegram
Minnestelegram kan beställas på   
https://www.svenskakyrkan.se/ 

  gallivare-malmberget, välj  
”Beställning av minnestelegram”  
i menyn uppe till vänster, eller  

använd QR-koden här intill.  
Telegram kan även beställas via 

telefon eller e-post.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Vi kommer inte att klippa alla grönytor 
på våra kyrkogårdar och runt våra fast
igheter då vi vill värna om den biologiska 
mångfalden. Dessa ytor kommer att slås 
efter att blomningssäsongen är över.

Fastighetsförvaltningen


