
MÅNADSBREV FÖR FEBRUARI 

DET LILLA LJUS JAG HAR 
  

  Nu är det dags att städa! - ropar Camilla ut till alla  
  barn som leker i kyrkans källare. Tillsammans  
  hjälps vi åt att plocka ihop bilar, djur, pennor,   
  papper, klossar, stekpannor och böcker. Någon  
  springer och gömmer sig under ett bord men vi  
  kommer överens om att vi alla måste bidra i   
  städningen. Vi är ett lag som samarbetar.  

Ett barn får i uppgift att trycka på ljusknapparna den här veckan, och vi samlas på golvet i en 
ring. Det blir mörkare i rummet. Alla tittar spänt på när Camilla tar fram ljuset. Den blåa stöpta 
ljusstaken som tillhör barngrupperna. Får jag tända? - frågar ett barn. Varsågod - svarar Camilla. 
Någon får myror i kroppen och får sitta i knät på en vuxen, det känns bättre och är mysigt. Det är 
en förväntansfull stämning i rummet. Vi börjar sjunga och ljuset tänds. 
  

Nu tänder vi ljuset och sitter still. 
Och tanken får flyga var den vill. 

Ett ljus för dig. 
Ett ljus för mig. 

Ett ljus för alla andra. 

Gud som haver barnen kär och Det lilla ljus jag har forsätter vi med. Någon gäspar mitt i 
sången. Någon nynnar med så tyst, så tyst men dockan hen har i knät hör vad hen sjunger. Ett 
tredje barn sjunger fler ord än förra veckan. Ett, två, tre - blås! Alla barnen får vara med och 
blåsa ut ljuset. Kanske är det finaste och viktigaste stund vi får dela under veckan. Barnens 
gudstjänst som avslutar varje barngrupp i kyrkan. 
  

Frida Johansson 
Redaktör 

VILL DU HA MÅNADSBLADET PÅ EPOST? 
 
Nyhetsbrevet går ut till drygt 1000 personer. Vill du också ha det på epost?  
 
Skicka ett mail till frida.johansson@svenskakyrkan.se så hamnar du med på epost-listan.  
Eller fyll i formuläret på hemsidan www.svenskakyrkan.se/newyork/manadsbrev 
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VISSTE DU ATT 

• Tackfesten var en hejdundrandes trevlig fest? En trevlig kväll där alla volontärer på 
julmarknaden hyllades. Vi åt gott, skrattade och delade kloka tankar om frivillighet. Tack 
för alla insatser för kyrkan! Tillsammans är vi Svenska kyrkan i New York.  
  

• Träffpunkt fick besök av cancerforskare Sigrid Carlsson på träffen i januari? Ett 
intressant och uppskattat program.  
  

• Facebookssidan och Instagramkontot bara växer och växer? Visst följer du med där 
också? Uppdatering om vad som händer i kyrkan och i New York. Häng med! 
#svenskakyrkannewyork  Facebook   Instagram 
  

• 17 februari firas en Läsarmässa? Kyrkokören sjunger och det blir en annorlunda 
gudstjänstform. Välkommen till kapellet kl. 11.00.  

SMAKLIG MÅLTID 
På tackmiddagen efterfrågades receptet på kalopsen som serverades. Det kommer här. 

Kalops 4-6 portioner 
800 g grytbitar av nötkött (chuck) 
2 små gula eller röda lökar (1 stor lök) 
3 morötter 
2 msk smör 
5 dl köttbuljong (knorr buljongtärning) 
10 kryddpepparkorn (allspice) 
2 lagerblad (bay leaves) 
Ljust redningsmjöl 
salt och vitpeppar 
  
1. Skala och klyfta löken. Skala och skiva morötterna 
2. Krydda köttbitarna med salt och peppar och bryn dem väl i omgångar i smör i en stekpanna.  
Lägg över dem i en stekgryta och tillsätt lök och morötter. Häll buljongen, låt koka upp och skumma. 
3. Tillsätt kryddpeppar och lagerblad. Låt grytan koka i 1.5 timme. 
4. Vispa ner 1-2 dl grädde beroende på personlig preferens. 
5. Vispa ner lite redningsmjöl i kalopsen (corn starch funkar också bra) och  
låt koka i ytterligare 2-3 minuter. 
Smaka av med salt och peppar. 
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TYCKER DITT BARN OM ATT 
SJUNGA? 

Barnkören har startat en ny termin. Nästan 
varje söndag kl. 14.30-15.15 träffas barn för 
att sjunga tillsammans. 

Hör av dig till körledare Åke Svedén 
ake.sveden@svenskakyrkan.se om ditt barn 
vill vara med eller för att få veta mer. 

TRÄFFPUNKT - I diktens värld 

Hjärtans Dag den 14 februari – en dag för vänskap och 
kärlek. Låt oss fira kärlek och vänskap genom att umgås 
med varandra i en lyrisk TRÄFFPUNKT.  
Nästa tillfälle är den 14 februari kl. 15-17. 

Temat är I diktens värld. Vi firar poeten Mary Olivers 
liv och pratar om dikter. Om vad som fångar oss och 
delar med oss av våra favoritdikter. 

Har du skrivit något själv? Vi vill så gärna höra dina 
dikter? Dagens tema omfattar ju känslor så uttryck 
gärna i en kort dikt något om vänskap, kärlek,  
glädje och lycka. Lycka är att vara din vän!  

Vi går en poesitipsrunda vid påtåren.  
Välkommen! 

FAMILJEGUDSTJÄNST MED DOPFEST 

Festlig familjegudstjänst välkomnas du till 
den 3 februari kl. 11.00. 

Familjegudstjänsten ger rum för gemenskap 
mellan alla åldrar, små och stora, barn och 
vuxna. Barnkören sjunger och det blir festligt 
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TORSDAGSSOPPA  

Torsdag 14 februari kl 12-14  
serveras det ärtsoppa med 
pannkakor i kyrkan. 

$10 för medlemmar 
$5 för barn 
$12 för icke medlemmar 
 

TYCKER DU OM ATT SJUNGA? 

Kyrkokören som övar på torsdagar kl. 19-21 
söker nya medlemmar. Det är en fyrstämmig 
blandad kör som sjunger allt från klassiska verk 
till älskade svenska visor. 

Hör av dig till körledare Åke Svedén 
ake.sveden@svenskakyrkan.se  
om du vill vara med. 

KONSTUTSTÄLLNING - Livets trådar 

Välkommen till en ny konstutställning. Lotta Frost ställer ut 
alster under februari. Vernissage är 2 februari kl. 13-16.00. 

"Jag har sedan många år intresserat mig för väven och tråden 
som metafor för mellanmänskliga relationer och som symbol 
för liv. I mina verk visar jag vävar av olika slag, dock inga 
traditionella textilier. Jag broderar vävar i papper, kalligraferar 
generationsvävar, tecknar livsvävar, författar texter med 
vävmetaforer som beskriver livsomständigheter mm." 

Lotta Frost Berggren är grafisk formgivare och konstnär.
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MÅNADENS INTERVJU - Tack vare dig 

Intervju med Maria Melin, New York, NY 
Arbetar som fotograf och personlig tränare och har varit bosatt i USA sedan 1990. Född och 

uppvuxen i Dalsland. 

Hur kom du i kontakt med kyrkan? 
Det hela började med att jag sökte efter en kör att vara med  
i och till slut hittade jag till Svenska kyrkan, berättar Maria.  
Därefter så rullade det hela på. Jag fick barn och de gick  
med i barngrupperna. Efter ett tag hamnade jag i kyrkorådet  
och blev med tiden både gudstjänstvärd och volontär. 
  
Vad fick dig att bli volontär? Vad lockade? 
Det är viktigt! - inleder Maria. Kyrkan är en stor del av mitt  
liv och att få ge något tillbaka betyder mycket för mig.  
Vi alla kan ju bidra på något sätt – mitt sätt är med min tid  
och mitt engagemang. ”Ni är ju mitt gäng också” säger Maria och skrattar. 
  
Hur ser en volontärdag ut för dig? 
Det varierar mycket från dag till dag. Det viktigaste när man kommer är att se till att det är rent 
och snyggt. Sedan sätter man igång att se vad som behöver fyllas på, om mackor ska bredas 
eller om kaffet ska bryggas. Runt basar och juletid är det ju också en hel del strykning som 
ingår – allt från dukar till lucialinnen. 
  
Vad är det bästa med att stå i cafét? 
Den sociala aspekten! Alla människor man får träffa och samtala med. Sedan får man ju inte 
glömma kassaapparaten” – säger Maria och skrattar. Det är ju var barns dröm att leka med en 
sån. 
  
Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli volontär? 
”Don´t hesitate!” – Du får så mycket tillbaka. Framför allt ett socialt sammanhang. Dessutom 
är det en fantastisk möjlighet till att nätverka med människor. 
  
Och så till sist: vilket råd skulle du ge en volontär? 
Det viktiga är att folk känner sig sedda och välkomna. Så ha ett glatt humör. Det hjälper alltid. 

FEM SNABBA MED MARIA 
  

Kaffe eller Lingondricka 
Kanelbullen eller dammsugaren 
Lugnt eller stökigt – Både ock! 

Cash eller kort 
Daim eller Dumle 

Text: Joachim Franzén 



NÅGRA BLÄNKARE FÖR MARS 
Karnevalsmässa 3 mars 
En gudstjänst fylld av rytm och ton. Denna fastlagssöndag serveras det semlor i caféet. 
  
Askonsdagsmässa 6 mars 
Fastetiden startar med kvällsmässa. Du får möjlighet att ta emot ett kors av aska i pannan. Korset 
symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv. 

Pianokonsert i kapellet 17 mars 
På söndagseftermiddagen kan vi njuta av pianomusik i kapellet. Roberta Sweiden spelar. 

Marie Bebådelsedag - våffelsöndag 24 mars 
Mässa med efterföljande våffelfest i caféet. Kyrkokören sjunger. 

VECKOPROGRAM 

Svenska kyrkan New York 
5 East 48th Street 
New York, NY 10017 

+1 212 832 8443 
 
Telefonen är öppen  
måndag, tisdag, torsdag & fredag 09.00-18.00  
och onsdag 12.00-18.00. 

www.svenskakyrkan.se/newyork 

Svenska kyrkan i New York 

svenskakyrkannewyork  

Checka in på kyrkan eller använd 
#svenskakyrkannewyork när du är här.

Söndag 
11.00   Söndagsmässa  
  med kyrkkaffe 
12.00-16.00 Öppet café 
14.30-15.15  Barnkör 

Måndag 
10.00-17.00 Barngrupper 
12.00-18.00 Öppet café 

Tisdag 
10.00-17.00  Barngrupper 
12.00-18.00  Öppet café 

Onsdag 
12.00-18.00  Öppet café 

Torsdag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.00 Torsdagssoppa (andra torsdagen i månaden) 
15.00 Träffpunkt (andra torsdagen i månaden) 
18.00 Veckomässa (alla torsdagar) 
19.00 Kyrkokör (alla torsdagar) 

Fredag 
12.00-18.00 Öppet café 
13.00, 15.00, 16.30  Vigseltid 

Lördag 
12.00-16.00  Öppet café 
13.00 & 15.00 Vigseltid 
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