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Insidan
"Och det hände sig vid den tiden, att från
kejsar Augustus utgick ett påbud att hela
världen skulle skattskrivas".

D

et citatet från Lukasevangeliets andra kapitel står på
den adventsljusstake vi i min familj varje år tagit fram
när julen närmat sig – en gammal, nedärvd och väldigt
vacker ljusstake. Nu närmar sig julen igen, och med den känslan
av värme och högtidlighet. Alla ska vara lite extra snälla mot
varandra, man får julklappar, man äter mer godis än vad som
är att rekommendera, och kanske myser man i soffan framför
en småtrevlig julfilm som går varje år på samma kanal. Och så
julens höjdpunkter – samling runt krubban, midnattsmässa,
julotta och Kalle Anka. Eller hur?
Fast så ser det ju inte ut för alla människor, såklart.
Egentligen inte för de allra flesta skulle jag tro. En del av oss
jobbar, andra har inget jobb men önskar att man hade det, en
del saknar hem, en del saknar frid. Någon saknar familj, andra
skulle helst slippa sin. Många barn önskar att skolan aldrig tar
uppehåll, andra att den aldrig börjar igen.
Livet ser olika ut för oss alla under hela året. Men på
julen ställs saker på många sätt på sin spets – sällan är kraven
på att vara lycklig så stora, och sällan är därför risken att vara
olycklig över livet så stor. Otaliga är förklaringarna till varför
det är så – grupptryck, fina fasader, orealistiska ideal från filmer,
och så vidare. Enkelt sagt har många en riktigt jobbig situation
i livet.
Personligen tror jag också att många av oss bär på en
tomhet eller längtan under årets gång. Vi saknar något som
känns djupt meningsfullt, eller tiden att faktiskt uppleva allt
det som känns meningsfullt. Julen kommer då som en gammal
tradition vilken mitt i vinternattens kyliga mörker tycks vara
en möjlighet till mening och tid. För mitt inre öga ser i alla fall
jag hur glada människor i vackra hem umgås och skrattar sådär
som vi önskar att vi alltid kunde göra men aldrig hinner eller har
chansen till. Allt är varmt och mysigt, kärleksfullt och tryggt.
Allt är som det ska vara, som vi längtar efter att det är. Och
när hela årets längtan och tomhet ska stillas på några dagar,
då är det bäddat för kaos.
Men vad kan vi göra åt saken då? Ja, kanske är det på
ett sätt inte julen som är (det stora) problemet, utan resten av året
med all dess ouppfyllda längtan och tomhet. Kanske behöver
vi ändra fokus. För julen handlar ju inte om presenter, Kalle
Anka, eller god mat. Faktiskt inte heller främst om nära och
kära. De är en bonus som vi ska ta vara på om vi har chansen.
Nej, julen handlar om att se genom det djupa mörkret i världen
och i våra liv, till ljuset. Att gå genom dödsskuggans dal, men
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att inte frukta, ty Jesus har kommit med ljuset till dig och till
mig. Tänk dig en jul som firar att du och jag och världen har
fått ta emot Guds ljus i Jesus Kristus. Där vi struntar i presenter,
julmat, Kalle Anka, och släktträffar, och istället tar tag i den
där längtan och tomheten på allvar.
Fast vad ska släkten säga då? Nära och kära är ju
faktiskt en bonus vi får vårda, och julen är ett tillfälle att göra
det. De två utesluter dock inte varandra, för det där ljuset
vi kan se handlar också om att minnas att vi är sända ut till
världen för att ge Guds kärlek vidare. Men då inte bara till
våra nära och kära, utan även till våra fiender, dem vi ogillar, de som förföljer oss. Till den fattige, den föräldralöse,
och den ensamme. Och inte bara på julen, utan hela året.
Om vi skulle ha det fokuset tror jag att något av ett
julmirakel skulle kunna ske. Jag tror många av oss skulle hitta
ett sätt att hantera längtan och tomheten. För nog är det få saker
som kan fylla vår tomhet och möta vår längtan så bra som att
ge någon annan glädje och mening. Att möta någon annans
längtan och tomhet. Om det så är någon som vi känner, eller
någon okänd människa på stan. Ja, det skulle väl vara insikten
om Guds kärlek och vårt eget värde som kan, och bör, matcha
det.
Nåja. Det var den här prästens julfunderingar. Hoppas
vi ses i kyrkan, eller kanske på RIA, när det nalkas jul och julgudstjänster och oavsett hur och var ni upplever julen, önskar
jag er Guds frid och rika välsignelse!

"Medan de befann sig där var tiden
inne för henne att föda, och hon
födde sin son, den förstfödde. Hon
lindade honom och lade honom i
en krubba, eftersom det inte fanns
plats för dem inne i härbärget".
Simon Hedlund
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Oslättfors
Oslättfors kyrka byggdes 1796 och
invigdes på midsommarafton. 1825
kompletterades med tornet och kyrkan
flyttades till sin nuvarande plats. En
brukspredikant skötte gudstjänster, dop
och begravningar. Den mest kände hette
Lars Paul Esbjörn. Han blev influerad av
väckelsen på 1800-talet och emigrerade
till Amerika tillsammans med flera
bruksbor. Under 1900-talet ägdes bruket
inklusive kyrkan av bolaget Korsnäs
Marma AB. Oslättfors kyrka fick förfalla
och 1982 föreslog biskopen Olov Sundby
att kyrkan skulle rivas. Men några
driftiga personer ville rädda kyrkan och
fick köpa den för 1 krona. Korsnäs bidrog
med pengar till renovering av yttertaket.
Oslättfors kyrkostiftelse bildades och
sedan dess har frivilliga krafter renoverat
och skött om kyrkan. Den är nu fint
rustad både invändigt och utvändigt
Kyrkvärdar turas om att ställa i ordning
vid dop och vigslar. Höst och vår samlas
man till städdagar. För att ha råd att
driva verksamheten, tar kyrkostiftelsen
ut en avgift. Vid dop betalar man 800  k r
och vid vigsel 2000 kr. Annars lever
stiftelsen på gåvor och smärre bidrag från
församlingar.

PROGRAM
I KYRKAN
1:a advent
2/12 kl 11
Gudstjänst med
adventpsalmer.
Solosång Karin Theuer.

9/12 kl 18
Luciahögtid
med Ellen Weiss och
Strömsbro ungdomskörer.

Nyårsafton
31/12 kl 15.00

Nästa projekt är att bygga ett nytt staket
mot vägen. Virke ska inhandlas och
stiftelsemedlemmarna planerar att med
hjälp av några duktiga Oslättforsbor
såga, måla och bygga staketet i vår. Nu
vädjar stiftelsen om ekonomiskt stöd.
Staketet beräknas kosta 18.000 kr. Vill
du hjälpa till, sätt gärna in ett bidrag på
swishnumret 1234779823 ”staket” eller
pg 537237-0.
Tack för hjälpen!

KORSORD
2

2. Där föddes Jesus.

3

3. Red Maria på.

4

4. En av de tolv.

5

5. Kristendomens heliga skrift.
7. En av de vise.

OBS!
Ingen julotta i år i Oslättfors kyrka.

1

1. Evangelist.

6. Förrådde Jesus.

Nyårsbön.
Harpisten Maria Sidorova
medverkar.

6
7

REBUS

Rätt svar på korsord och rebus finns längst ned på sista sidan.

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
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Biskopsvisitation med många inslag i
Gästrikekustens pastorat
− Det är viktigt att inse att kristen tro handlar om det liv
vi lever, om att vara människa. Ord hämtade från biskop
Ragnar Persenius visitationstal i Hille kyrka.
Varje självständig församling och de
församlingar som ingår i ett pastorat
visiteras vart fjärde år av biskop och
kontraktsprost växelvis. Under två dagar,
därefter en avslutande visitationsmässa
i Hille kyrka 11 november, besöktes
pastoratets båda församlingar Hille
och Hamrånge av biskop Ragnar Persenius. Med under visitationen var även
kontraktsprost Jan-Anders Jansson och
notarie Rose-Marie Rönnblom.
– Visitationen, med möten och besök
som inte bara berör den kyrkliga verksamheten, utan även andra verksamheter
i församlingarna, ger oss en viktig kunskap vi tar med oss på vad sätt vi kan
utveckla det samarbete som redan finns,
eller om och hur vi från kyrkan på annat
sätt kan bidra, samverka och stödja, sa
biskopen.
Det var också tankar han anförde i sitt
tal vid den avslutande visitationsmässan
i Hille kyrka. Kyrkan måste möta människorna i deras livssituation och se deras
behov av idag. Och det finns tre viktiga
nycklar för att förnya gudstjänstlivet,
förklarade han.

− En helhet som skapas vid social gemenskap med meningsfulla uppgifter är en,
att bidra till att familjer kan hållas ihop
och underlätta för dem i församlingsverksamheten på ett meningsfullt sätt är
en annan, och den tredje nyckeln är att
människor får känna sig omtyckta, att
de gillar gemenskapen, har trevligt tillsammans och kan prata om viktiga saker.
Han lyfte också fram betydelsen av samverkan i andra sammanhang. Med det
ideella engagemanget, inte minst inom
föreningslivet.
− Men det är en stor utmaning, där vi
måste förnya och vidga formerna för
detta engagemang. Levnadsmönstren har
förändrats, inte bara hos yngre och yrkesarbetande, utan även för pensionärer, så
vi behöver tillsammans med andra goda
krafter vara med i uppbyggnaden av ett
starkt civilsamhälle för medmänniskans
skull.
Sammanslagningen av församlingarna
Hille och Hamrånge till ett pastorat har
lyckats väl, konstaterade han.
− Och det visar sig dessutom, att det

Kyrkokörerna från Hille och Hamrånge sjöng under visitationsmässan
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I Gästrikekustens pastorat gjorde biskop
Ragnar Persenius sin sista visitation och höll
sitt sista visitationstal* innan pensionen.

finns områden i själva församlingsverksamheten där det är en fördel att
samverka,
− Men fundera även på hur samverkan
med andra församlingar i kommunen kan
utvecklas, särskilt gällande konfirmation
och diakoni.
En biskopsvisitation innebär många
besök, många samtal, personliga med
kyrkans anställda, församlingsråd, kyrkoråd och kyrkvärdar, men också med
övrig verksamhet i respektive församling.
Visitationen inleddes i Hamrånge med
mässa i kyrkan, sedan följde samtal i
kyrkan om församlingens gudstjänstoch församlingsliv. Därefter samtal med
rektor och studie- och yrkesvägledare
vid Bergby centralskola och ett besök vid
Österheds kyrkogård med samtal kring
begravningsseder i förändring. I Hamrånge församling avslutades visitationen
i Norrsundet, där kyrkans och föreningarnas roll i samhället diskuterades.
På äldreboendet Hilleborg fick Ragnar Persenius och hans sällskap träffa
personal på Hilleborg, men även från
Solbergahemmet i Bergby.
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Vad är det häftigaste du sett? Vad äter
du till frukost? Vilken är din favoritläsk?
Vad har du för inställning till alkohol?
Kanske inte de vanligaste bland frågor en
biskop får vid sina visitationer, men han
svarade villigt på dem alla, när han mötte
ungdomsgruppen i Hille församling för
att samtala kring deras engagemang i
kyrkan.

Personal från både Hilleborg och Solbergahemmet i Bergby samtalade med biskopen.

Där fick han av enhetscheferna Helena
Persson och Solveig Lindström ta del av
hur verksamhet, boende, aktiviteter med
mera såg ut i Hille.
− Man har en bild av att det ska mycket
till för att komma in på ett äldreboende
idag, men här ser jag att ni lyckats väl för

att på bästa sätt tillmötesgå de önskemål
som finns, konstaterade han.
− Kyrkan har nu inte del i omsorgen,
vår roll är en annan, men det är viktigt
för oss att känna till er vardag för att se
om vi på något sätt kan bidra eller utöka
vårt samarbete.

Gruppen består av ungdomar, för närvarande ett 40-tal, som efter konfirmationen valt att fortsätta sitt engagemang
inom kyrkan. Gemenskapen de känner
är den gemensamma nämnaren, när de
förklarar sitt engagemang.
− Vi trivs tillsammans, har trevligt
tillsammans och församlingsgården är
en perfekt plats att träffas i. Här känner
vi oss hemma. Något som Kerstin Andersson, som flyttade till Gävle för 18 år
sedan, instämmer i. Hon finns nu som
volontär hos ungdomsgruppen.
− Det var först när jag kom hit, jag hittade en plats, där jag verkligen känner
mig hemma.

Ungdomarna serverade hamburgare med
tillbehör och biskop Ragnar liksom kontraktsprost Jan-Anders Jansson lät sig väl
smaka.

Ett 40-tal ungdomar ingår i ungdomsgruppen och de flesta deltog vid träffen med biskopen.

Träffen med ungdomsgruppen präglades
av en uppsluppen stämning, förstärkt
inte minst av måltiden med hamburgare
och rikligt tillbehör, som ungdomarna
serverade. Innan uppbrottet gav han
ungdomarna ett råd att ta med sig vidare
in i vuxenlivet.
− Varje människa behöver bli respekterad och sedd. För alla kan göra skillnad
och bidra. Det rådet vill jag ni tar med
er, sa Ragnar Persenius.
En pastoratsafton i församlingsgården
med efterföljande aftonbön avslutade de
två visitationsdagarna.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Rebecka och...				
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

... Fredrik ställde frågor till biskopen

*Läs biskop Ragnars visitationstal på www.
svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat.
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GUDSTJÄNSTERNA
2 december 1 söndagen i advent

Kl 11.00 Mässa i Hille kyrka. Hille kyrkokör med Olle Sköld
Kyrkkaffe serveras av Hille Socialdemokrater
Kl 14.00 Adventsandakt på Hilleborg tillsammans med
Hille missionsförsamling.

9 december 2 söndagen i advent
Kl 11.00 Mässa i Hille kyrka

16 december 3 söndagen i advent
kl 16.00 Julspel med Decibellen i Hille kyrka

23 december 4 söndagen i advent
Sammanlyst gudstjänst i Hamrånge kyrka

Kl 14.00 Julandakt på Hilleborg tillsammans med
Hille Missionsförsamling

24 december Julafton

kl 11.00 Samling kring julkrubban i Hille kyrka.
Kl 23.00 Julnattsmässa i Hille kyrka. Sång Stefan Sjöman

25 december Juldagen
kl 7.00

Julotta i Hille kyrka. Hille kyrkokör

26 december Annandag jul

Kl 11.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan Björke.
Sång Elisabet Östrand

30 december söndag

kl 16.00 Mässa i Hamrånge kyrka

JULSAMLINGAR
i barnverksamheten
7/12, kl 10.00

Öppna förskolan och barnsångens Lucia
i Hille kyrka. Vi sjunger jul och barnsånger.
Barnen får gärna vara klädda som lucia,
stjärngosse, ängel, tomte…
Därefter fika i Hille församlingsgård.
Alla välkomna stora som små!

12/12, kl 14.15

Barnkören Decibellen lussar på Hilleborg.
Sång och fika.

16/12, kl 16.00

Julspel med barnkören Decibellen i Hille kyrka.

Julafton kl 11.00

Samling kring julkrubban i Hille kyrka.
Vi sjunger julens sånger och läser julberättelsen.

13/1 2019 kl 14.00

Familjegudstjänst och julgransplundring i
Hille församlingsgård.
Fika och dans kring granen.
Tomte!

31 december Nyårsafton

Kl 17.00 Nyårsbön tillsammans med Hille missionsförsamling
i Hille kyrka, Maria Sidorova spelar harpa

1 januari Nyårsdagen

Alla är VÄLKOMNA
på dessa samlingar!

kl 18.00 Gudstjänst i Hamrånge kyrka.
Maria Sidorova harpa

6 januari Trettondag jul

Terminstart vecka 3 för barnverksamheten

Kl 16.00 Ljusgudstjänst i Hille kyrka

13 januari söndag

Kl 14.00 Familjegudstjänst och julfest i Hille församlingsgård.
Dans kring granen och tomte

20 januari söndag

kl 16.00 Mässa i Hille kyrka

LUCIA
13/12 kl 17.30
Enkelt luciafirande
i Hille kyrka
med barn och ungdomar
från församlingen.
Fri entré!
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M

aria sidorova
är harpist och
kommer från
Sankt Petersburg, men
är sedan 20 år bosatt i
Stockholm.

DU SOM ÄR 7 till 10 ÅR

TYCKER DU OM ATT SJUNGA?
Kom med i Hilletonerna!
Vi sjunger, gör musikal och har roligt ihop
Hör av dig till
Marianne 026-63 50 42, marianne.hein-nordstrom@svenskakyrkan.se
eller Elisabet 070-648 08 18, info@elisabetskold.se

TENORER, SE HIT!
Hille kyrkokör är en vuxenkör som söker sångare i alla stämmor,
sopran, alt, tenor och bas. Vi sjunger egna konserter och gör olika
framträdanden i kyrkan. Repertoaren är blandad med tonvikt på klassisk
körmusik. Vi söker framför allt tenorer, men även sångare i andra stämmor.
Kören övar på torsdagar kl. 19.00 i Hille församlingsgård. Vi vill att du ska ha
en musikerfarenhet antingen genom att ha sjungit i kör eller spelat instrument.

Sedan hon började sin
karriär som 15-åring i
Sankt Petersburg har hon
passionerat utforskat harpans
mångsidighet och kraft som
instrument.
– ”För mig öppnar harpan
ett fönster till svunna
världar, rådande världar och
kommande världar. Till min
breda repertoar hör allt från
renässansmusik till modernare
tongångar. Jag framträder
som solist, men även i
konstellationer med andra
instrumentalister, körer och
orkestrar.”

e

Maria medverkar
vid nyårsgudstjänsterna.

Välkommen att kontakta vår nye körledare!
Olle Sköld, 070-857 70 16, olle.skold@telia.com

Julefrid i Hille kyrka
Kom för en halvtimmes stilla vacker musik!

Kl. 18.00
Måndag 17 dec
Max Westin sjunger och spelar
Tisdag 18 dec
Stefan Sjöman solosång
Onsdag 19 dec
Marianne Hein-Nordström och
Elisabet Sköld musicerar

www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
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retreat
”Vid Guds hjärta är jag buren”
Välkomna till retreat i
Hille församlingsgård, Hillevägen 158
lördagen den 9 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.
Samtidigt kan vi mötas i en omsorg
om de människor vi bryr oss om. Dem
kan vi ta med oss in i retreaten, så att
dagen blir en akt av omsorg. En omsorg
även om världen vi lever i och vårt eget
närområde. Kanske kan vår retreat
betyda något för dem som inte är med?
Det finns möjlighet att vara med på
meditationer, att tända ljus, med det finns
också tid för egen reflektion, läsning eller
annat du själv känner för. Vi kommer
att äta tillsammans och man kan under
dagen ta sig en kopp varmt te eller kaffe.
Du är fri att komma och vara med
på det du vill utan krav.
Möjlighet finns för enskilt samtal.
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 4/3
och eventuella frågor:
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se
Tel: 026-63 50 45
Meddela eventuella allergier.

VILL DU HA KOLL PÅ DINA PENGAR
MEN TYCKER DET ÄR SVÅRT?

N
RMATIO
O
F
N
I
T
KONTAK

ÄR DU INTRESSERAD ATT FÅ VETA
MER OM HUR DU KAN GÖRA?
Under våren 2019 finns det möjlighet att
få ta del av vilken hjälp du kan få för att
kunna förbättra din ekonomi. Vi i Svenska
kyrkan i Hille och Hamrånge kan ge stöd/
hjälp om det finns ett intresse.
Hör av dig till diakon Anneli Ekholm
e-post: anneli.ekholm@svenskakyrkan.se
Tel: 026-63 50 45, sms: 070-320 08 051

Gästrikekustens pastorat
Expedition i Hille församlingsgård
tel 026-63 50 30
Telefon och besökstid: måndag-onsdag, fredag kl 10-12
Fax: 026-16 71 33
E-post: www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
ADMINISTRATION
Björn Dahlgren, kamrer
bjorn.dahlgren@svenskakyrkan.se
Anna Wedin, förvaltningsassistent
anna.wedin@svenskakyrkan.se

Maria Granlund, expedition Hamrånge tel 0297-57 20 90
maria.granlund@svenskakyrkan.se
PRÄSTER
Clara Bergel Jansson
tel 026-63 50 32
clara.bergel.jansson@svenskakyrkan.se

EN FLICKA
ÄR FÖDD
Varje dag föds flickor in i förtryck
och orättvisor. Det kan vi inte
acceptera. Flickor ska aldrig nekas,
kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas
– bara för att de är flickor. Ge en gåva
och ta ställning för varje människas
lika värde och makt över sitt eget liv.

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan

Gästrikekustens pastorat
Gästrikekustens pastorat

DU är VIKTIG Secondhandbutik
Secondhandbutik
Secondhandbutik
i församlingens arbete.
Secondhandbutik
med
cafe.
med
Därför söker vi DIG som kan
med café.
cafe.
med cafe.
tänka dig att vara VOLONTÄR!
Butiken finns på Näringen. Adressen är Förrådsgatan 7,
Butiken finns på Näringen. Adressen är Förrådsgatan 7,
bredvid Industriprofil.
Man
intrafikljusen!
vid trafikljusen!
bredvid Industriprofil.
Man svänger
svänger in vid

Hör av dig till

Diakon Anneli Ekholm på
026-63 50 45 eller
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

tel 026-63 50 30

Charlotte Löfstedt Brännare, ekonom tel 026-63 50 35
charlotte.brannare@svenskakyrkan.se

Simon Hedlund
simon.hedlund@svenskakyrkan.se
Ulf Claesson
ulf.g.claesson@gmail.com

ÖPPETTIDER:
Butiken finns på Näringen.
Adressen är Förrådsgatan 7,
ÖPPETTIDER:
Öppettider:
bredvid Industriprofil.Tisdagar
Man svänger
kl.11-18 in vid trafikljusen!
Onsdagar kl.
11-18.
Tisdagar
kl.11-18
ÖPPETTIDER:
Torsdagar kl. 11-18.
Onsdagar
kl. 11-18.
Fredagar kl.11-16.
Lördagar kl.
Torsdagar
kl.10-15.
11-18.
Tisdagar
kl.11-18
Onsdagar kl.11-16.
kl. 11-18.
Fredagar
Secondhandverksamheten bidrar bl a till:
Torsdagarkl.
kl. 10-15.
11-18.
Lördagar

Fredagar
klimat-och kl.11-16.
miljönytta

Secondhandverksamheten bidrar bl a till:

Lördagar kl. 10-15.
Secondhandverksamheten
bidrar bl a till:
att Gävlebor kan hjälpa Gävlebor

Klimat- och miljönytta
Secondhandverksamheten
a till:
ökad finansiering
av hjälpverksamheten
förbl
hemlösa
att Gävlebor
kan hjälpabidrar
Gävlebor
klimat-och
miljönytta
ökad finansiering av hjälpverksamheten för hemlösa

tel 026-63 50 39
tel 070-482 98 29

Margareta Nordell (20%)
tel 070-74 832 88
margareta.nordell@svenskakyrkan.se
DIAKONI
Anneli Ekholm
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

tel 026-63 50 45

MUSIKER
Marianne Hein-Nordström
tel 026-63 50 42
marianne.hein-nordstrom@svenskakyrkan.se
Emma Wallerberg
tel 0297-57 20 95
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se
Elisabet Sköld
elisabet.skold@svenskakyrkan.se

tel 070-648 08 18

Olle Sköld körledare
olle.skold@svenskakyrkan.se

tel 0708-57 70 16

BARN OCH UNGDOM
Eva Wikman
eva.h.wikman@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna! Gästrikekustens pastorat Mattias Larsson
mattias.larsson@svenskakyrkan.se
Pär och Anneli

Vad är din STYRKA?
Vad kan du BIDRA med?

tel 026-63 50 46

Susanne Adman
susanne.adman@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Katarina Ekman
katarina.ekman@svenskakyrkan.se

tel 026-63 50 40
tel 026-63 50 43
tel 0297-57 20 92

tel 026-63 50 37

Siw Lindahl, Hamrånge
siw.lindahl@svenskakyrkan.se
KYRKVAKTMÄSTARE
Roland Röjestål
roland.rojestal@svenskakyrkan.se
Christer Berg
christer.l.berg@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRD OCH FASTIGHETER
Nicklas Lindblom i Hille
nicklas.lindblom@svenskakyrkan.se
Jan Lundström i Hamrånge
jan.lundstrom@svenskakyrkan.se

tel 026-63 50 36
tel 0297-57 20 97

tel 026-63 50 38
tel 0297-101 37

OSLÄTTFORS KYRKA
Bokning: www.timecenter.se/oslattforskyrka
Hemsida: www.oslattfors.se

klimat-och miljönytta

att Gävlebor kan hjälpa Gävlebor
Svar på rebus och korsord från sid 3 .
Korsord: Messias. Rebus: Nu tändas tusen juleljus.
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att Gävlebor kan hjälpa Gävlebor

ökad finansiering av hjälpverksamheten för hemlösa
ökad finansiering av hjälpverksamheten för hemlösa
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