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Insidan

Så mycket känslor, så mången innebörd ligger dolt i det ordet. 
Att längta…tänk vad fantastiskt att vi kan det! Att vi har 
förmågan att fantisera, tänka oss något utöver det som bara 
sker för stunden. Alla människor har den gåvan men trots det 
kanske någon ändå menar sig vara utan längtan. Kanske kan 
det vara så under olika tillfällen i livet, att vi liksom tappar 
gnistan och känner oss likgiltiga. Kanske kan det vara så att 
någon aldrig ens har vågat längta, aldrig trott sig vara värd att 
längta, aldrig kommit på vad de skulle längta till eller efter. Men 
möjligheten ligger där förkapslad inom oss, vi har den med oss 
från födseln. Som ett längtansfrö ligger den där och väntar på 
att förlösas, väntar på att gro och växa. Och som med all växt 
så kanske detta också innehåller ett visst mått av smärta. Det 
är inta alltid bara positivt att längta. Längtan kanske blottläg-
ger behov som är nästan omöjliga att komma till rätta med. 
Det kanske är därför som vissa inte släpper fram sin längtan, 
det är liksom ingen idé. Vi vill inte känna smärta, vi vill inte 
lida, och lidande finns det ett övermått av i den här världen. 
Men hur ska vi då handskas med det? En viktig fråga, för jag 
tror inte att vi blir kvitt det smärtsamma genom att förtränga 
och kapsla in det. Det kommer då bara till uttryck på annat 
sätt. Vi kanske blir bittra, likgiltiga, elaka eller sjuka. Kanske 
skulle man kunna kalla dessa tillstånd för förpassad längtan, 
eller ignorerad längtan, även om sjukdom naturligtvis oftast 
har andra orsaker.
Kristendomen har många gånger beskrivits som en re-
ligion som förhärligar lidandet, som nästan frossar 
i lidandet, men jag vill inte hålla med om det. 
Däremot menar jag att kristendomen är en 
hjälp och en möjlighet att hantera lidandet. 
Att få en tolkningsmall för världens lidande 

men också att våga uttrycka den längtan som ibland kanske 
leder till smärta. Vår innersta önskan och längtan har med vår 
djupaste kärna att göra och det handlar om kärlek. Det handlar 
om att bli sedda och accepterade, och vägen dit kan man inte 
bara gå ensam, på den vägen är vi beroende av varandra. Men 
på den vägen möter vi också det som ständigt bryter ner och 
förstör. Så vi behöver det uppbyggliga, vi kanske möter någon i 
precis rätt stund. Vi kanske får kraft och en känsla av närvaro 
genom en symbolisk bild eller några förflugna ord i en dikt eller 
vad det nu kan vara. Som när jag besökte den öde ladan och 
drabbades av skönheten i den förfallna dörren som stod öppen 
mot ljuset eller att solen lyste igenom springorna och bildade 
ett kors på laduväggen. En slags påminnelse om att vi inte är 
ensamma på vägen genom livet, det finns någon som går bredvid 
och som också har gått före oss. 
När vi som nu befinner oss i fastan så lyfter vi på olika sätt 
fram Jesu stora lidande. Och det handlar inte bara om det att 
han blev uppspikad på ett kors och dog en kvalfull död. Det 
mänskliga lidandet är för många så mycket större. Men det 
lidande det handlar om, hans lidande, är ett lidande för hela 
mänskligheten. Det handlar om Passionen, ordet som betyder 
både lidande och kärlek. Jesu längtan och kamp för kärleken, 
som han aldrig vek undan ifrån trots att det ledde till döden. 
Att gå in i fastan och dess berättelser är för mig en slags själslig 
reningsprocess då jag kan få hjälp att hantera de tyngre bitarna 

i mitt liv. Att få ur mig dem på ett vis. Att våga se och 
våga längta, även om det ibland kan göra ont. Livet 

blir så mycket rikare då! Längtan kan bära oss 
genom mycket, men det kan man inte säga om 
bitterhet, likgiltighet och elakhet.

Marie Söderquist

Längtan

Snart väljer jag ett nytt spår på livets 
väg! Detta blir mitt sista församlings-
blad och det har varit roligt att vara 
redaktör! Från och med 1 september 
2018 är jag inte längre anställd som 
präst i Hille församling. Vad som väntar 
vet jag inte än, men jag vill passa på 
att tacka för allt förtroende och alla 
fina möten jag har fått göra under de 
tretton år jag fått förmånen att arbeta 
här. Min längtan har fört mig vidare…
så kan det gå i livet!

Marie Söderquist
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Då Gästrikekustens pastorat bildades 1 januari 2018, utsågs 
ett församlingsråd i Hille och ett i Hamrånge. De utgör lokala 
styrelser, som har till uppgift att arbeta för utveckling av guds-
tjänsterna och församlingsverksamheten, välja nya kyrkvärdar, 
besluta om vilka kollekter som ska tas upp vid gudstjänsterna 
m.m. Församlingsrådet har ingen egen ekonomi, men blir en 
inspirationsgrupp för personalen och de förtroendevalda i det 
gemensamma kyrkorådet. Församlingsrådet i Hille har haft sin 
första träff. Följande personer har nominerats av församlings-
borna att utgöra församlingsrådet i Hille under två år: Matilda 
Englund ordförande, Ulf Zetterholm vice ordförande, Lena 
Zetterholm sekreterare samt Ingrid Israelsson, Christina Löf-
gren, Ann-Katrin Sundqvist, Kerstin Kreft och Frank Jansson. 
Hör gärna av dig till någon av dem med frågor och synpunkter.

Clara Bergel Jansson

Nytt församlingsråd i Hille

”Vid Guds hjärta är jag buren”!

Välkomna till retreat i Hille församlingsgård, 
Hillevägen 158, lördagen den 17 mars kl 10-16. 
Retreaten är en möjlighet för dig att hämta andan och vara 
med din själ.

I retreaten kan du finna att tystnaden och stillheten värnar 
om dig men att retreaten också alltid är djupt social, där du 
är buren vid Guds hjärta. Att vi djupast sett kommunicerar 
med varandra och hör samman.
Retreaten sker i samarbete mellan Equmeniakyrkan i Björke, 
(Hille Missionsförsamling), och Svenska kyrkan i Hille. 

Ledare är Pär Abrahamsson och Anneli Ekholm.

Anmälan senast den 12/3 och eventuella frågor:
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

Tel: 026-635045

Meddela eventuella allergier.

Varmt välkomna!
Pär och Anneli

Hille församlingsgård 
återinvigd
Nu är Hille församlingsgård nymålad och uppfräschad. 
Hela hösten har hantverkare arbetat för att lägga nytt golv 
i entré, stora salen och kök. Väggar och tak har målats 
om. Kontor och personalutrymmen har rustats. Köket har 
fått nya bänkar, golv och luckor. Nya möbler har köpts in. 
Utemiljön har renoverats med ny mur och nya parkeringar.
På invigningen berättade förre kyrkorådsordförande Åke 
Israelsson och förre kyrkogårdsförman John-Olov Sund-
qvist om hur det var kring år 1990, då församlingsgården 
byggdes. Den gamla skolan revs och det lades ner mycket 
arbete på att bygga en gård anpassad till den verksamhet 
kyrkan ville bedriva. Nu har det gått 28 år. Vi rustar för 
framtiden! Nu ska församlingsgården återigen fyllas av 
körsångare, barngrupper, gemenskapsträffar, konfirman-
der, ungdomar, föreningar m.fl. Det här är vår gemensam-
ma gård som vi vill fylla med liv.

Clara Bergel Jansson

Kyrkorådets ordförande Sten Öberg klipper bandet den 21 januari till 
den nyrustade församlingsgården.

Välkomna
Till sång och musikstund

i Hille kyrka 

den 17 mars 15.00
Under temat

KÄRLEK, HOPP OCH FRAMTIDSTRO
Medverkande - Ingvar Sundin m. familj och goda vänner.

Insamling till Världens barn.

Retreat

Rättelse av fel i Vägvisaren nr 1 2018 sid 3

Kyrkofullmäktige - Allians för Gästrikekustens pastorat
Ledamöter:
Ulf Laurén
Anna Jorpes
Annette Israelsson Nilsson
Anna-Brita Wahlberg
Hans-Bertil Holmgren – Namnet föll bort i förra numret
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Tillsammans är vi starka!
I vår församlings verksamhet är sällan en vecka den andra lik. Det är t.ex. 
en livlig aktivitet i Hille församlingsgård under vardagarna. Att vara verk-
sam i kyrkan innebär inte bara att vara anställd och jobba på helgerna, om 
någon nu trodde det. Det innebär inte heller alltid att finnas i de faktiska 
byggnaderna, kyrkan eller församlingsgården. När vi i dagligt tal talar om 
’kyrkan’ menas oftast hela den gemenskap som innefattar alla kyrkotillhöriga 
här i Gästrikekustens pastorat-Hille och Hamrånge församlingar, i Gävle, i 
Sverige och hela den kristna världen. Det vill säga vi, allihopa som vill till-
höra den gemenskapen. Att vara verksam, eller att vara aktiv, kan se ut på 
många olika sätt. Det kan betyda att någon gång vara med på dop, vigsel, 
begravning eller gudstjänst. Det kan också betyda att ibland eller ofta ta del 
av vår varierande verksamhet. Till exempel öppen förskola, kyrkis, miniorer, 
juniorer, barnsång, konfirmandträffar, ungdomsgrupp, soppluncher, körer, 
samtalsgrupper och gemenskapsgrupper, öppet hus i Eskö skola med m.m. 
Att vara aktiv kan också betyda att ge av sin tid som ideell medarbetare, 
som volontär eller i dagligt tal ’frivillig’, eller som kyrkvärd, ett sedan gam-
malt hedervärt uppdrag. I detta nummer av Vägvisaren presenterar vi bara 
några av alla församlingens, på olika sätt, aktiva. Vill du vara med på ett 
hörn eller har du idéer? Kontakta någon av oss som arbetar i församlingen 
eller direkt till diakon Anneli Ekholm 026-635045 eller  anneli.ekholm@
svenskakyrkan.se

Internationella gruppen
I svenska kyrkans uppdrag ingår också att ha ansvar för kyrkans internationella arbete. Det sker 
huvudsakligen i två sammanhang. Svenska kyrkans internationella arbete, som huvudsakligen 
arbetar med bistånd, ekonomiskt samt samarbete med lokala aktörer.  Svenska kyrkan i utlandet 
som är just vad det är. En svensk kyrka utomlands för dem som är på resande fot eller som bor 
och arbetar utomlands. En viktig funktion där är också att bistå svenskar som på olika sätt råkat 
i knipa. I varje församling eller pastorat ska det finnas en internationell grupp som på olika sätt 
uppmärksammar det arbetet genom information och insamlingar till olika projekt. Vill du vara 
med? Kontakta någon av oss som arbetar i församlingen eller direkt till diakon Anneli Ekholm 
026-635045 eller anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

Besöksgruppen
Hille församling har en besöksgrupp bestående av ideella medarbetare. Till varje jul 
får alla som bor i församlingen, och är 80 år och uppåt, ett besök och en blomma. 
Alla som fyller 90 och uppåt får dessutom ett besök och uppvaktning i samband med 
födelsedagen. Det händer också att någon annan som särskilt behöver eller önskar 
kan få ett besök och en pratstund.
Tycker du att det skulle vara en trevlig uppgift att vara med i besöksgruppen går det 
bra att ta kontakt med någon av oss som arbetar i församlingen, eller direkt till Diakon 
Anneli Ekholm 026-635045 eller  anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

Hur är det möjligt? 
Året var 1948 då en ung man vid 
namn Ingemar Persson började i 
Hille kyrkokör. 
Det finns ett uttryck bland oss i 
kyrkan som lyder: ”de som går i 
kyrkan lever längre”. Jag börjar 
undra om det inte kan stämma 
ändå. 
Nu är det 2018 och Ingemar firar 
70 år som medlem i Hille kyrkokö-
ren, dessutom samma år som han 
också når åldern 90 år! 
En livsgärning, ett engagemang 
och en lust att sjunga och vara med där det händer, en lust som liksom aldrig sinar. I 
17 år har jag varit ledare för kyrkokören, men tänk att det finns någon som bär med 
sig ytterligare 53 års minnen från körens äventyr och från otaliga gudstjänster och 
konserter här i Hille. Det är stort och nästan ofattbart.
Ingemar, grattis till dina 90 år och till dina 70 år med Hille kyrkokör. 
Vår sångarhyllning tag; hurra, hurra HURRA!

Ellen Weiss

Ingemar Persson tillsammans med sina tenorkompisar 
Signar, Anders och Anders. Ett härligt och troget 
gäng, men ingen är i närheten av Ingemars erfarenhet 
av kör… än!

Att vara konfirmandfadder
På onsdagkvällar träffas ett ungdomsgäng i 
Hille församlingsgård. De umgås, fikar, pratar, 
sjunger Singstar, firar mässa och mycket mer. 
Ungdomarna har tidigare konfirmerats och 
fortsätter att träffas. Flera av dem är dessutom 
konfirmandfaddrar. Som unga vuxna är de med 
på lördagar och hjälper prästen Simon och pe-
dagogen Ewa med konfirmandundervisningen, 
åker med på läger och tar hand om dem som 
ska konfirmeras i vår. På frågan varför de ger 
av sin fritid och gör det här, blir svaret: ” Det är 

kul att hjälpa till och att lära känna de nya konfirmanderna samtidigt som vi får träffa varandra. 
Vi lär oss saker och här kan vi vara oss 
själva. Vi tror att det finns fördomar att 
kyrkan inte är något för ungdomar, men 
det är inte sant. Vi trivs här”. 

Kerstin är en vuxen ideell medarbetare 

i ungdomsgruppen. -”Jag har verkligen kommit 

rätt och känner mig hemma här i Hille försam-

ling. Jag vill inte missa en onsdagskväll, för jag 

får ut så mycket av att vara med ungdomarna.

Sago-Eva
Vi t rä f fa r  Eva Johansson, 
som varje tisdag är med i Kyrkisgruppen 
på Församlingsgården som extraledare 
och ”mormor”. Hon kallas Sago-Eva, för 
en av hennes uppgifter är att läsa böcker 
för barnen. Sago-Eva har tidigare i livet 
varit anställd på Lantmäteriverket i 49 
år. Där började hon som kartritare. Nu 
är Eva pensionär och bor deltid på Iggön. 
Hon är intresserad av trädgårdsarbete, 
men tycker också mycket om barn. Det 
ger henne mycket att få träffa dem här på 
Kyrkis. -”Det är också roligt för barnen att 
Sago-Eva är här, säger Ewa Dahl, för det 
är inte självklart att alla barn har kontakt 
med någon i mormorsgenerationen”. Josefina och Eva myser i soffan med en bok
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kul att hjälpa till och att lära känna de nya konfirmanderna samtidigt som vi får träffa varandra. 
Vi lär oss saker och här kan vi vara oss 
själva. Vi tror att det finns fördomar att 
kyrkan inte är något för ungdomar, men 
det är inte sant. Vi trivs här”. 

Kerstin är en vuxen ideell medarbetare 
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rätt och känner mig hemma här i Hille försam-

ling. Jag vill inte missa en onsdagskväll, för jag 

får ut så mycket av att vara med ungdomarna.

Hur hamnar Vägvisaren i 
din brevlåda?
Nu sitter du och bläddrar i ännu ett num-
mer av Vägvisaren, nr 2 årgång 84 närmare 
bestämt. Vårt församlingsblad har gamla 
anor och det är vi stolta över. I början av 
2000-talet bytte bladet format och namn 
från det tidigare Hille församlingsblad, 
men så är det ju med tiden, saker och ting 
förändras och så måste det naturligtvis 
vara. Från första början hette det Hille kyr-
koblad. Sedan ett tjugotal år delas det ut av 
ideella medarbetare, och de har varit många 
under åren. Vi har delat in församlingen 
i olika distrikt med en utdelare för varje 
område och vi är oerhört tacksamma över 
att den uppgiften fortfarande kan skötas på 
det sättet. Det känns personligt och viktigt. 
Några har haft uppgiften många år och andra kortare perioder, lika uppskattat vilket 
som. Det händer alltså då och då att det blir något område vakant, och om någon 
känner att det skulle vara en trevlig uppgift så går det bra att höra av sig till någon 
av oss som arbetar i Hille församling. Bladet kommer ut tre gånger per år. I början 
av hösten, till jul och till påsk och kan delas ut till fots eller med bil.
Ett stort tack till alla som är och har sett till att Vägvisaren har nått ut i hela för-
samlingen!!!
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Månadens 
sopplunch
Sopplunch med underhåll-
ning i Hille församlings-
gård. Soppan kokas och 
förbereds dagen innan 
av församlingsvärdinnan 
Katarina. Men det behövs 
många armar när det är 
dags att duka, plocka fram 
smörgåsmat, blanda dryck 
och mycket mer på sopp-
lunchdagen. Då samlas ett 
gäng ideella kring Katari-

na. –”Utan er, ingen sopplunch! Ni är sjävgående och en del av arbetslaget” säger 
Katarina.  -”Och Katarina är toppen!” svarar Anne-Marie, Gun, Monika, 

Britta och Eva. ”Det är roligt att träffas i den här gruppen och 
hjälpas åt med arbetet. Vi har varit med i många år och vi vet 
att sopplunchen är uppskattad av de som kommer hit. Vi får 

frågor på byn om när det är sopplunch”. 
Idag hälsar diakon Anneli välkommen och det sorlas och pratas kring 
borden. 60 personer har kommit för att lyssna på Max Westin som 
sjunger och spelar. Katarinas gäng pysslar om gästerna och serverar. 
Innan det är dags att gå hem ska disken och efterarbetet göras.

Sago-Eva
Vi t rä f fa r  Eva Johansson, 
som varje tisdag är med i Kyrkisgruppen 
på Församlingsgården som extraledare 
och ”mormor”. Hon kallas Sago-Eva, för 
en av hennes uppgifter är att läsa böcker 
för barnen. Sago-Eva har tidigare i livet 
varit anställd på Lantmäteriverket i 49 
år. Där började hon som kartritare. Nu 
är Eva pensionär och bor deltid på Iggön. 
Hon är intresserad av trädgårdsarbete, 
men tycker också mycket om barn. Det 
ger henne mycket att få träffa dem här på 
Kyrkis. -”Det är också roligt för barnen att 
Sago-Eva är här, säger Ewa Dahl, för det 
är inte självklart att alla barn har kontakt 
med någon i mormorsgenerationen”. Josefina och Eva myser i soffan med en bok
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HAMRÅNGE
4 mars söndag
Kl 11.00  Gudstjänst i Hamrånge församlingshus

11 mars söndag
Kl 11.00  Mässa på Österheds kapell

18 mars söndag
Kl 11.15  Gudstjänst på Fyren i Norrsundet

25 mars Palmsöndag
kl 11.00  Musikgudstjänst i Hamrånge kyrka

29 mars Skärtorsdag 
kl 17.00  Mässa i Hamrånge kyrka

30 mars Långfredag 
kl 11.00  Gudstjänst i Hamrånge kyrka

1 april Påskdagen 
kl 11.00  Mässa i Hamrånge kyrka 

2 april Annandag påsk
Kl 11.00  Stiftsgudstjänst i Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle

8 april söndag
Kl 11.00  Gudstjänst  i Hamrånge kyrka

15 april söndag
Kl 11.15  Musikgudstjänst på Fyren i Norrsundet

22 april söndag
Kl 11.00  Gudstjänst i Hamrånge kyrka

29 april söndag
Kl 11.00  Pilgrimsgudstjänst i Hamrånge kyrka

6 maj söndag
Kl 11.00  Musikgudstjänst i Hamrånge kyrka

10 maj Kristi Himmelsfärds dag 
Pilgrimsvandring

13 maj söndag
Kl 11.15  Gudstjänst på Fyren i Norrsundet

20 maj Pingstdagen
Kl 11.00  Mässa i Österheds kapell

27 maj söndag
Kl 11.00  Familjemässa i Hamrånge kyrka

3 juni söndag
Kl 11.00  Gudstjänst i Hamrånge kyrka

10 juni söndag
kl 11.00  Pilgrimsmässa tillsammans med Hille 

17 juni söndag
Kl 11.15  Mässa på Fyren i Norrsundet

HILLE
4 mars söndag
Kl 16.00 Mässa i Hille kyrka

11 mars söndag
Kl 14.00  Andakt på Hilleborg 
Kl 16.00  Sammanlyst ekumenisk gudstjänst till Hedvigslundskyrkan, 
 Gävle

18 mars söndag
Kl 16.00  Mässa. Patrik Ahlberg flöjt. Hille kyrkokör. Hille kyrka

25 mars Palmsöndag
kl 11.00  Familjegudstjänst. Barnkören Decibellen i Hille kyrka
Kl 14.00  Andakt på Hilleborg med Missionsförsamlingen
kl 16.00  Rastplats-mässa i Hille kyrka

29 mars Skärtorsdag 
kl 19.00  Mässa med altarets avklädande. Hille kyrka

30 mars Långfredag 
kl 11.00  Gudstjänst i Hille kyrka. Hille kyrkokör

31 mars Påskafton
Kl 23.00  Påsknattsmässa med dop i Hille kyrka

1 april Påskdagen 
kl 11.00  Gudstjänst i Hille kyrka. Hille kyrkokör
kl 14.00  Påskgudstjänst på Hilleborg. Max Westin. Sjung av hjärtat kören.

2 april Annandag påsk
Kl 11.00  Stiftsgudstjänst i Heliga Trefaldighets kyrka

8 april söndag
Kl 16.00  Mässa i Hille kyrka

15 april söndag
Kl 11.00  Konfirmationsmässa i Hille kyrka
Kl 14.00  Gudstjänst på Hilleborg

22 april söndag
Kl 16.00  Mässa i Hille kyrka

29 april söndag
Kl 14.00  Andakt på Hilleborg med Missionsförsamlingen
Kl 16.00  Rastplats i Hille kyrka 

5 maj lördag
Kl 15.00  Barn hjälper barn. Konsert med Hilletonerna, Kram och Hoppet.

6 maj söndag
Kl 16.00  Gudstjänst i Hille kyrka

10 maj Kristi Himmelsfärds dag 
Pilgrimsvandring

13 maj söndag
Kl 14.00  Andakt på Hilleborg 
Kl 16.00  Mässa i Hille kyrka

20 maj Pingstdagen
Kl 11.00  Konfirmationsmässa i Hille kyrka

27 maj söndag
Kl 14.00  Andakt på Hilleborg med Missionsförsamlingen
Kl 16.00  Rastplats i Hille kyrka

3 juni söndag
Kl 16.00  Mässa i Hille kyrka

7 juni torsdag
Kl 18.00  Konsert. Augustana College Choir och Hille kyrkokör.

10 juni söndag
kl 11.00  Pilgrimsmässa med Hamrånge 
Kl 14.00  Andakt på Hilleborg

17 juni söndag
Kl 16.00  Mässa. Komminister Marie Söderquist avtackas
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Träffpunkter
– som gör livet rikare
BARNEN

Kyrkis-Tisdagar 9.00–12.00. 
Kyrkans barntimmar, en grupp för 3-5 åringar. 
Ledare: Eva Wikman och Ewa Dahl 
Anmälan: eva.h.wikman@svenskakyrkan.se
Miniorer–Torsdagar 15.30–17.30. 
För barn årskurs 1–3. Ledare: Eva Wikman. 
Frågor: eva.h.wikman@svenskakyrkan.se
Juniorer–Tisdagar 15.30–17.30. 
För barn i årskurs 4 och uppåt. 
Ledare: Eva Wikman. 
Frågor: eva.h.wikman@svenskakyrkan.se

BARN OCH FÖRÄLDRAR
Öppen förskola
Måndagar 9.00–14.30 (m. skapande verksamhet) 
Onsdagar 9.00–14.30 (m. barnsång, se nedan)
Fredagar 9–13 (m. barnsång, se nedan) 
Här kan du träffa andra föräldrar, barnen 
får leka, fika till självkostnadspris. 
Ledare: Eva Wikman, Marianne 
Hein-Nordström och Ewa Dahl.
Ingen anmälan.
Barnsång för små barn och föräldrar.
Sånger och ramsor. Barn 0 år och uppåt.
Onsdagar 9.45–10.15 
Fredagar  9.15–9.45 och 10.00–10.30. 
Ledare: Marianne Hein-Nordström, 
Eva Wikman och Ewa Dahl. 
Ingen anmälan.

UNGDOM
Ungdomskväll i Hille församlingsgård
Onsdagar 18.00–21.00 
Ledare: Ewa Dahl  026-63 50 43

KONFIRMATION
För dig som går i årskurs 8 och uppåt. 
Kontakt Ewa Dahl  026-63 50 43

VUXNA
Öppet hus på Eskön varannan tisdag 
14.00. Anna Wedin tar emot i Eskö gamla 
skola för en stunds gemenskap över en kopp 
kaffe. Datum: se annons i dagspressen.
Sopplunch i församlingsgården
Onsdagar 12.30
Nästa sopplunch med underhållning 11/4
Promenadgrupp med gemenskap 
måndagar 9.30
Varje vecka. Se separat annons.

Litteraturcirkel torsdagar 18.00 
En gång i månaden i församlingsgården. 
Ledare: Marie Söderquist tel 026-63 50 33

FLER MÖTESPLATSER
www.svenskakyrkan.se/gastrikekus-
tens-pastorat
Facebooksida: Svenska kyrkan i Hille
www.hillekyrkokor.nu - Hille kyrkokör
www.oslattfors.se

4 mars söndag
Kl 11.00  Gudstjänst i Hamrånge församlingshus

11 mars söndag
Kl 11.00  Mässa på Österheds kapell

18 mars söndag
Kl 11.15  Gudstjänst på Fyren i Norrsundet

25 mars Palmsöndag
kl 11.00  Musikgudstjänst i Hamrånge kyrka

29 mars Skärtorsdag 
kl 17.00  Mässa i Hamrånge kyrka

30 mars Långfredag 
kl 11.00  Gudstjänst i Hamrånge kyrka

1 april Påskdagen 
kl 11.00  Mässa i Hamrånge kyrka 

2 april Annandag påsk
Kl 11.00  Stiftsgudstjänst i Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle

8 april söndag
Kl 11.00  Gudstjänst  i Hamrånge kyrka

15 april söndag
Kl 11.15  Musikgudstjänst på Fyren i Norrsundet

22 april söndag
Kl 11.00  Gudstjänst i Hamrånge kyrka

29 april söndag
Kl 11.00  Pilgrimsgudstjänst i Hamrånge kyrka

6 maj söndag
Kl 11.00  Musikgudstjänst i Hamrånge kyrka

10 maj Kristi Himmelsfärds dag 
Pilgrimsvandring

13 maj söndag
Kl 11.15  Gudstjänst på Fyren i Norrsundet

20 maj Pingstdagen
Kl 11.00  Mässa i Österheds kapell

27 maj söndag
Kl 11.00  Familjemässa i Hamrånge kyrka

3 juni söndag
Kl 11.00  Gudstjänst i Hamrånge kyrka

10 juni söndag
kl 11.00  Pilgrimsmässa tillsammans med Hille 

17 juni söndag
Kl 11.15  Mässa på Fyren i Norrsundet

KÖRSÅNG
Barnkören Decibellen 
Onsdagar 16.30-17.15. 
Barn 5 år och äldre. Körsång med rörelse, 
musiklek och skapande.
Ledare: Marianne Hein-Nordström 
och Ewa Dahl  Tel. 026-63 50 42

Barnkören Hilletonerna
Måndagar 17.00-17.45. Årskurs 1-4
Ledare: Ellen Weiss 
och Elisabet Östrand Jackson

Ungdomskören Kram
Måndagar 15.30-16.30.  Årskurs  5-6
Ledare: Ellen Weiss 
och Elisabet Östrand Jackson

Ungdomskören Hoppet
Måndagar 18.15-19.30. 
Från högstadiet och uppåt.
Ledare: Ellen Weiss 
och Elisabet Östrand Jackson
Kören ”Sjung av hjärtat” För vuxna
Varannan tisdag 17.30. Sång, fika o. samtal
Ledare: Marianne Hein-Nordström 
och Anneli Ekholm

Hille kyrkokör
Onsdagar 19.00- ca 21.00
Ledare: Ellen Weiss. 
Endast föranmälan. För att läsa mer om 
kören besök: www.hillekyrkokor.nu

SJÄLAVÅRD
Kontakta någon av prästerna eller diakon 
för samtal. Se telefonlista.
Jourhavande präst 
för akuta samtal 21-06. Ring 112. 
Öppen för alla–män och kvinnor i alla åldrar.
Samtalsakuten 
Beställ tid för samtal tel. 026-17 04 38. 
Kyrkans familjerådgivning 
tel. 026-18 73 90, 18 99 09. 
 
LEVA VIDARE-GRUPP

För dig som har mist en nära anhörig. 
Samtalsgrupp som träffas sju gånger. 
Ledare: Anneli Ekholm och Marie Söderquist.

BESÖKSGRUPP
Församlingsbor som gör besök hos människor. 
Bl.a. hos äldre vid födelsedagar, till jul och 
inför de äldres kyrksöndag. Om du önskar 
ett besök, kontakta Anneli Ekholm 
tel. 026-63 50 45.

SINNESROGUDSTJÄNST
i Staffans kyrka 19.00 den sista fredagen 
i varje månad

ÖPPET I HILLE KYRKA
Vid gudstjänster och olika evenemang.
Säg gärna till om du vill besöka kyrkan 
på andra tider. Kontakta Roland Röjestål
tel 026-63 50 36
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HAMRÅNGE
FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Maria Granlund tel 0297-57 20 90
maria.c.granlund@svenskakyrkan.se

PRÄSTER
Marianne Udd tel 0297-57 20 94
marianne.udd@svenskakyrkans.se

MUSIKER
Emma Wallerberg tel 0297-57 20 95
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se

PEDAGOG
Susanne Adman tel 0297-57 20 92
susanne.adman@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE
Christer Berg tel 0297-57 20 97
Christer.l.berg@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDEN
Jan Lundström tel 0297-101 37
jan.lundstrom@svenskakyrkan.se

Marianne Hein-
Nordström tel 026-63 50 42
marianne.hein-nordstrom@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGDOM
Ewa Dahl  tel 070-994 83 99
ewa.dahl@svenskakyrkan.se

Eva Wikman tel 026-63 50 40
eva.h.wikman@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Katarina Ekman tel 026-63 50 37
katarina.ekman@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE 
Roland Röjestål tel 026-63 50 36
roland.rojestal@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDEN
Nicklas Lindblom tel 026-63 50 38
nicklas.lindblom@svenskakyrkan.se

OSLÄTTFORS KYRKA
Bokningar:
 www.timecenter.se/oslattforskyrka

HILLE FÖRSAMLINGSBLAD
Redaktör: Marie Söderquist 
Ansvarig utgivare: Clara Bergel Jansson
Omslagsbild: Max Westin
Nästa nummer av Vägvisaren 
kommer i september 2018

Tryck: BrandFactory Falun – 2018.03

HILLE FÖRSAMLING
Expeditionen  tel 026-63 50 30
Telelefon- och besökstid: 
måndag–onsdag, fredag   kl 10–12
Fax  026-16 71 33
E-post: hille.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustens-pastorat

FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Anna Wedin tel 026-63 50 30
anna.wedin@svenskakyrkan.se

Anne-Marie Rotedahl  tel 026-63 50 35
anne-marie.rotedahl@svenskakyrkan.se

PRÄSTER
Clara Bergel Jansson tel 026-63 50 32
clara.bergel.jansson@svenskakyrkan.se

Marie Söderquist tel 026-63 50 33
marie.soderquist@svenskakyrkan.se

Simon Hedlund  tel 070-396 43 38
simon.hedlund@svenskakyrkan.se 

DIAKONI
Anneli Ekholm tel 026-63 50 45
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

Eva Svensk tel 070-760 42 59
evasvensk@hotmail.com

KAMRER
Björn Dahlgren tel 0297-57 20 91
bjorn.dahlgren@svenskakyrkan.se

MUSIKER
Ellen Weiss tel 026-63 50 34
ellen.weiss@svenskakyrkan.se

KONTAKTINFORMATION

Varje år begår 1600 svenskar självmord, det är nästan 
fem personer varje dag. År 2008 beslutade Riksdagen att 
införa en nollvision gällande självmord, men fortfarande är 
självmord en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Det 
uppskattas att så många som 5% av Sveriges befolkning lider 
av depression, det innebär att var tjugonde svensk är inne i 
en depression just nu. Det är inte okej.
Det sägs att depression är världens ensammaste sjukdom. 
Det syns inte utanpå, man pratar inte om det. Man försöker 
utkämpa kriget på insidan på egen hand. Genom att anordna 
Ångestloppet skapar vi debatt, man börjar prata om ångest 
och psykisk ohälsa vilket minskar tabun. Vi påvisar också 
att man inte är ensam och det finns hjälp att få – det går 
att må bättre! 
 
Om vi ska belysa ångest och psykisk ohälsa så kan vi inte 
linda in det i vackra namn, vi måste kalla det för vad det 
är. Därför heter det just Ångestloppet och inget annat! 
Loppet är endast 550 meter, det är för att sträckan inte är 

det centrala i arrangemanget, utan målet med Ångestloppet 
är som sagt att belysa psykisk ohälsa. Stortorget och Milles 
Änglar kändes som fina platser för start och målgång och 
den sträckan är just 550m. 

Malin Lindén

Vi vill bekämpa en av Sveriges dödligaste sjukdomar

GÄVLE ÅNGESTLOPP - 21 APRIL 2018
11.30  Heliga Trefaldighets kyrka. 
Föreläsning ”Ångesten är mer än en diagnos eller ett syndrom”. 
Anders Simu föreläser utifrån egna erfarenheter. 

12.30  Stortorget. 
Nummerlappar delas ut, uppvärmning och tal.

13.00  Stortorget. 
START – Gävle Ångestlopp 550meter.

Loppet är öppet för alla – drabbade, anhöriga eller dig som 
bara vill visa ditt stöd. Deltagandet kostar ingenting, men 
vid målgången finns det möjlighet att skänka en slant/köpa 
fika till förmån för Hjärnfonden.


