
DOMKYRKONYTT
April 2018

Söndag:  högmässa kl. 11
Måndag:  mässa 12, aftonbön 18
Tisdag:  mässa 12, Taizémässa 18 
Onsdag:  mässa 12, aftonbön 18
Torsdag:  ord inför helgen 12, 
 kvällsmässa 18 
Fredag:  fredagsmusik 12
Lördag:  lördagsmusik 12

GUDSTJÄNSTER
i veckan

domkyrkan öppen
mån-fre 10-18.30, lör-sön 10-16
diakonimottagning
mån, ons, fre 10-11.30

BOKA 
dop, vigsel och begravning
031-731 66 00. 
gbg.bokning.centrum@
svenskakyrkan.se

övriga ärenden 
Exp. Gustavigården förmiddagar, 
Dom kyrkan eftermiddagar.
031-731 61 30. 
gbg.domkyrko.forsamling@
svenskakyrkan.se

öppet 9-15.30, lunch 12-12.30
Domkyrkoförsamlingen
Kyrkogatan 28
411 15 Göteborg

DOMKYRKONYTT -
varje vecka på e-post
Vill du få tips inför helgen? I Dom-
kyrkans nyhetsbrev varje torsdag 
presenteras fredags- och lördags-
musiken och söndagens högmässa. 
Dessutom berättar vi om föredrag, 
konserter, bokcirklar, temadagar 
och mycket annat. 
Anmäl dig på www.svenskakyrkan.
se/gbgdomkyrko/nyhetsbrev.

"Säg vad du vill men först sjung en sång 
för april!" Så sjunger Peter Lemarc. Månad-
en april har ett vackert namn som betyder 
”öppning”, likt jorden öppnar sig och tar 
emot frön som slår rot till växter och träd.

Själv associerar jag till de två italienska 
motorcyklar jag haft av märket Aprilia som  
var som gjorda för att köras på kurviga 
asfaltsvägar. Det finns, tänker jag, en kopp-
ling mellan växandet och att en vårdag i 

april göra årets första mc-tur: den kopp-
lingen är förundran. Förundran över att 
vintern är över och att det är så fint att köra 
mc. Men också förundran över naturens 
skönhet, och allt vi får uppleva i livet. 

Säg vad du vill, men i april är det tid att 
öppna sig och förundras över Skaparens 
skaparlust. Då är motorcykel ett redskap för 
upplevelsen. Men din tacksamhet uttrycker 
du bäst i kyrkan. Välkommen!

Fika, fråga, utforska är en öppen samtalsgrupp för oss som funderar över livet, tron och 
samhället. Prästen Marie-Louise Bengtsson leder samtalet.    Foto: Freepik

Söndag 1 april kl 11
Högmässa med biskop 
Susanne Rappman

Onsdag 4 april kl 18.30
Fika, fråga, utforska 

Lördag 7 april kl 12
Mix med syrisk ton

Söndag 22 april kl 18.30
Vetenskapsfestivalens 
kör har konsert

Ingen flygelinvigning
Invigningen flyttad till 
hösten.

Swisha kollekten!
123 257 0786
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Påskdagen 1 april kl. 11
Högmässa
Kristus är uppstånden. Biskop Susanne Rappman. Präst Karin 
Burstrand, organist Mikael Fridén. Påskkören med trumpeter, 
dirigent Michael Sager.

Annandag påsk 2 april kl. 11
Högmässa
Möte med den uppståndne. Präst Josefine Callenberg,  
organist Bengt Nilsson.

Onsdag 4 april kl. 18.30 
Fika, fråga, utforska
En öppen samtalsgrupp för oss som funderar över livet, tron och 
samhället. Präst Marie-Louise Bengtsson.

Fredag 6 april kl. 12 
Fredagsmusik
Bach med flera i vårens tid. Vid orgeln diplomorganist Berit 
Larsson.

Lördag 7 april kl. 12 
En musikalisk mix 
av syriansk musik, jazz, klassiskt och improvisationer med de 
två syriska bröderna Kassis från Aleppo.

Andra söndagen i påsktid 8 april kl. 11
Högmässa
Påskens vittnen. Präst Joakim Johansson, organist  
Mikael Fridén.

Onsdag 11 april kl. 18.30 
Fika, fråga, utforska
En öppen samtalsgrupp för oss som funderar över livet, tron och 
samhället. Präst Marie-Louise Bengtsson.

Fredag 13 april kl. 12 
Fredagsmusik
Musik för orgel och piano. Mikael Fridén, piano, och Lina 
Lindkvist, orgel.

Lördag 14 april kl. 12 
Lördagsmusik
Pianisten Bernt Wilhelmsson bjuder på ett soloprogram för 
piano.

Tredje söndagen i påsktiden 15 april kl. 11
Högmässa
Den gode herden. Präst Marie-Louise Bengtsson, organist 
Mikael Fridén.

Söndag 15 april kl. 15
Körkonsert
Gustavi Ungdomskör & Domkyrkans Goss- och Flickkörer 
tillsammans med Daniel Lindén, piano.

Onsdag 18 april kl. 18.30 
Fika, fråga, utforska
En öppen samtalsgrupp för oss som funderar över livet, tron och 
samhället. Präst Marie-Louise Bengtsson.

Fredag 20 april kl. 12 
Dansa till din egen musik
En orgelsaga av och med Josefin Callenberg och Mikael Fridén.

Lördag 21 april kl. 12 
A cappellamusik från skilda länder och tider 
Domkyrkokören sjunger sitt reseprogram till Dublin. Michael 
Sager, dirigent.

Fjärde söndagen i påsktiden 22 april kl. 11
Högmässa
Vägen till livet. Präst Karin Burstrand, organist Mikael Fridén. 
Gustavi ungdomskör, dirigent Petter Ekberg.

Söndag 22 april kl. 15
Körworkshop
En programpunkt i Vetenskapsfestivalen.

Söndag 22 april kl. 18.30
Körkonsert
Vetenskapsfestivalens körworkshop håller sin konsert.

Onsdag 25 april kl. 18.30 
Fika, fråga, utforska
En öppen samtalsgrupp för oss som funderar över livet, tron och 
samhället. Präst Marie-Louise Bengtsson.

Fredag 27 april kl. 12 
Fredagsmusik
Studenter från kyrkomusikprogrammet på Högskolan för scen 
och musik.

Lördag 28 april kl. 12 
Unga organister
Elever från olika församlingar spelar på Domkyrkans orglar.

Femte söndagen i påsktiden 29 april kl. 11
Högmässa
Att växa i tro. Präst Marie-Louise Bengtsson, organist Mikael 
Fridén.

mariakyrkan
Söndag 1 april kl. 19
Sinnesromässa
Präst Marie-Louise Bengtsson, organist Lina Lindkvist.

Tisdag 3 april kl. 12
Kafé Lilla Maria
Sittgympa.

Tisdag 10 april kl. 12
Kafé Lilla Maria
Våffelkafé.

Onsdag 11 april kl. 11.30
Christinae arbetskrets samt stickkafé
Ledare Gunnar Holmqvist samt Lana Jomah.

Tisdag 17 april kl. 12
Kafé Lilla Maria: Hur hel kan man bli?
Samtal om sinnesrobönen.

Tisdag 24 april kl. 12
Kafé Lilla Maria
Sopplunch.

Onsdag 25 april kl. 11.30
Christinae arbetskrets samt stickkafé
Ledare Gunnar Holmqvist samt Lana Jomah.

Söndag 29 april kl. 19
Sinnesromässa
Präst Marie-Louise Bengtsson, organist Lina Lindkvist.


