Afterwork
konsert
Avsluta arbetsveckan med
att gå på konsert
5/2 ”Sing-a-long”
4/3 ”Brahms violinkonsert”
1/4 ”Trumpet”
6/5 ”Tavlor på en utställning”
Fredagar 17.00 Staffans kyrka

I kyrkan finns
något för alla

Meditativ
gudstjänst
En stilla gudstjänst
kring Martin Lönnebos
Frälsarkrans
Söndagar 31/1, 6/3, 3/4, 8/5
18.00 Björsjökyrkan

Maja och Mathilda
Musik och sång
Stillhet och lek
Allvar och skratt
Fika och prat
I denna folder står en del av det som
händer i Svenska kyrkan Gävle, läs mer
på webben eller ring 026 - 17 04 00

Något för alla!
I Svenska kyrkan i Gävle möts såväl gammal som ung. Här ges
plats för gemenskap och samtal kring livets alla frågor. Här är
du välkommen att dela din glädje och sorg, dina frågor och din
ovisshet. Här finns rum för dig!

Och däremellan
kommer fasta...
Oxveckorna har vi nu framför oss. De
alldeles vanliga veckorna efter alla helger då det mest är att jobba på. Inga nya
extra lediga dagar i sikte, inga stora
helger som bjuder till fest. Likt oxen
gnetar vi på. Julen varar intill påska,
men det är inte sant, för däremellan
kommer fasta.
Nu närmar sig fastan i kyrkans år. Det
finns en rytm i kyrkans firningsår. De
två största högtiderna på året förbereds
med fasta. I december adventsfastan inför julen och nu fastetiden inför påsken.

”lösa orättfärdiga bojor
och att dela sitt bröd
med den hungrige”
Fastar gör man runt om i världen på
olika sätt och av olika skäl. En kristen
fasta är att lösa orättfärdiga bojor och
att dela sitt bröd med den hungrige...
så säger profeten Jesaja i Bibeln. Jesus,
som skärper tonen, tillägger att man
inte ska se lidande ut när man fastar.
Man skall fasta, men inte som hycklarna för att det ska synas!
Att fokusera på något annat än sig själv
en tid, kan vara fasta. Under fastan kan
vi ta oss tid till eftertanke och våga
stanna upp också i frågor som kan vara
svåra och utmanande. Kanske kan vi
sedan fatta ett nytt beslut, med en ny
inriktning och ljuset återvänder, våren
kommer, och påskdagen firas. Med vetskapen om att allt vilar i Guds hand.

Christina Eriksson,
kyrkoherde,
Svenska kyrkan Gävle

Musiklek
Sång och musik
är något vi har
glädje av hela
livet. I musiklekgruppen sjunger,
spelar och rör vi oss tillsammans.
Barnet stimuleras i sin språkliga
och motoriska utveckling och
föräldrar blir påminda om glömda
barnvisor och lär sig nya sånger
att sjunga med sitt barn.

Musiklek 0-5 år finns i
• Olofsgården
• Tomaskyrkan
• Strömsbro församlingshus
• Hemlingby kyrka (4-6 år)
För tid och plats, se www.
svenskakyrkan.se/gavle
på respektive församling

Frälsarkransen
Vill du prata
med andra
vuxna om det som är viktigt
i ditt liv? Fundera och dela
tankar med andra?
Välkommen till samtal utifrån
pärlorna i Frälsarkransen.
Vi träffas en gång i månaden
9/2, 8/3, 5/4, 3/5 och 31/5
19.15 – 21.15 på Olofsgården (mellan kyrkan och ån)
Den som vill, hinner gå på
kvällsmässan i Heliga Trefaldighets kyrka 18.30. Man
behöver inte komma varje
gång utan väljer de kvällar
som passar.
Info: Meta Måhl 026-17 05 51
meta.mahl@svenskakyrkan.se

Trevlig gemenskap
med underhållning,
fika och prat
Torsdagscafé Tomaskyrkan 14.00-15.30 (jämna veckor)
28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 7/4, 21/4 (Obs! avvikande tid 21/4 13.00-15.00)
Brynästräffen Staffans hus 1:a och 2:a torsdagen i månaden
14.00-16.30. Underhållning, fika och gemenskap

Sopplunch Staffans hus 3:e torsdagen i månaden 13.00
Andakt 12.45

Torsdagsträffen Kyrkans hus 14.00-15.30
21/1, 4/2, 18/2, 3/3, 17/3, 14/4, 28/4
Soppglädje Strömsbro församlingshus, en tisdag i månaden 18.00
Vi umgås kring en soppmåltid och avslutar med andakt. Avgift: 40 kr
Info och anmälan: 026-170507
Gemenskapsträffar Mariakyrkan
9 feb 13.00 Thordgunnars underhåller. Semla
19 april 13.00 Fika och underhållning
24 maj 12.00 Sill-lunch

Maja och Mathilda på Miniorerna

Maja och Mathilda är kompisar och
går på Miniorerna i Tomaskyrkan.
Det var Maja som tog med Mathilda.
Maja hade hört talas om gruppen
av några äldre kompisar, som varit
med tidigare, men som nu går på
Juniorerna (för barn 9-12 år).
När de får frågan vad man gör på
Miniorerna, pratar de i munnen på
varandra och säger
- Vi bakar, sjunger, leker, ritar och
pysslar.
Först är de överens om att baka
är roligast men sedan kommer
Mathilda på;
- Det är ju egentligen roligast när
vi liksom gör andra saker.
- Vadå, undrar Maja?

”Man mår helt
enkelt bra av att
sjunga”

- Ja, när vi har luciatåg och hela
familjen är med i kyrkan och vi äter
efteråt. Eller när vi hade övernattning och hade sovsäckar med oss.
Maja tycker det är viktigt att berätta
att man kan vara med på Miniorerna
även om man inte vill vara med på
en övernattning.
- Vi har samling på Miniorerna
också. Då läser vi Jesushistorier
och ibland målar vi eller pysslar
nått som handlar om det vi läst,
berättar Maja.
- Vi spelar teater och klär ut oss
också, kommer Mathilda på.
- Det är kul!
Tjejerna tycker att det skulle vara
roligt om det var fler barn som var
med på Miniorerna och berättar att
ledarna är sjysta.
Miniorerna träffas på måndagar
15.00-16.30 i Tomaskyrkan.
Anmälan och information:
anna.forsgren@svenskakyrkan.se
026-17 05 39

Körsång
för barn

Sjunga i kör handlar inte bara
om musik utan minst lika
mycket om att träffa andra,
skratta, leka och röra sig till
musik. Körerna övar varje
vecka och sjunger sånger
anpassade efter barnens
ålder. Barnen medverkar vid
några gudstjänster per termin
och ibland vid större konserter.
I Svenska kyrkan
Gävle finns många
barnkörer.
Du väljer den kör
som passar dig
och ditt barn bäst.

Minikör 4-5 år
Tid: tisdagar 16.00-16.45
Plats: Kyrkans hus
Miniklangen Årskurs F-2
Tid: måndagar 16.30-17.10
Plats: Björsjökyrkan

Till Sjung för hälsankörer kommer
man inte bara för att sjunga, utan
också för att känna gemenskap.
Kom med du också!

Barnkör 6-9 år

Björsjökyrkan
Torsdagar ojämna veckor 13.30
Mariakyrkan
Tisdagar 13.00
Tomaskyrkan
Onsdagar ojämna veckor 13.30

Barnkören Årskurs 1-3

Nu startar vi spädbarnoch babymassage!
Grupperna är för föräldrar med barn
2 månader - ca 10 mån (innan de börjar
krypa). Kurserna hålls fortlöpande i Hemlingby kyrka. Varje kurs är 5 veckor. Ingen
avgift. Info och anmälan 026-17 05 65

Tid: onsdagar 16.00-16.45
Plats: Kyrkans hus

Tid: tisdagar: 16.00 – 16.45
Plats: Mariakyrkan, ingång mot
Sätrabäcken.

Samklangen Årskurs 3-5
Tid: måndagar 15.15-16.00
Plats: Björsjökyrkan, Bomhus

Juniorkör Från 10 år
Tid: onsdagar 17.00-17.45
Plats: Kyrkans hus
För mer info och anmälan,
kontakta körledarna
Mariakyrkan
Irina Forslund 026-17 05 85
Hemlingby kyrka
Christina Gagge 026-17 05 55
Kyrkans hus
Elisabet Nilsson 026-17 05 82
Björsjökyrkan
Anna-Sara Berencreutz
026-17 05 96

Olofsgården
Lilla Vattugränd 4 i centrala Gävle
Torsdagar 13.00–15.00
Björsjökyrkan
Hövdingavägen 6 i Bomhus
Måndagar 0–5 år 9.00–11.00
Vi sjunger tillsammans 10.30
Tisdagar 0–2 år 9.00–11.00
Vi sjunger tillsammans 10.30

Öppen förskola

Hemlingby kyrka
Hemlingbyvägen 2 i Hemlingby
Tisdagar 9.00–12.00
Torsdagar 9.00–11.30

Det finns många träffpunkter
där vi umgås, med eller utan
handarbete, samtidigt som vi
genom olika aktiviteter (auktion, lotterier etc) samlar in
pengar till viktiga ändamål.

Strömsbro församlingshus
Måndagar 10.00-11.30 Musiklek
mellan 10.00-10.40

Strömsbro kyrkliga
arbetskrets

Tisdagar i udda veckor
13.00–14.30
Strömsbro församlingshus
Info: 026-17 05 07, ingmari.
lyreskog@svenskakyrkan.se

Tala
tro
och liv

Arbetskretsen

Samtalskväll

Onsdagar jämna veckor 18.30
Björsjökyrkan

Samtalsgrupp

Öppen samtalsgrupp för dig
som vill samtala om kristen
tro i vardagslivet.
Tisdagar jämna veckor
13.00-15.30
Björsjökyrkan

Du o jag, och Markus

Öppen samtalsgrupp utifrån
Markusevangeliet, under ledning
av Thomas Erixon.
Torsdagar 18.30-20.00
14/1, 28/1, 11/2, 3/3, 17/3, 31/3,
14/4, 28/4, 12/5, 26/5
Mariakyrkan

Handarbeta för
en god sak

Soffhäng, prat,
fika, andakt
och sång
I ungdomsgrupperna gör vi
lite allt möjligt tillsammans
t ex tårtbakartävlingar, spelkvällar, lek och massa prat.
Vi firar också andakter och
mässor regelbundet.
Ungdomsgrupper finns i
församlingarna på torsdagar,
udda veckor.
På torsdagkvällar jämna
veckor är det gemensam
ungkväll i Olofsgården för
alla ungdomar i Gävle.

Har du frågor eller vill veta mer om Svenska kyrkan Gävle?
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/gavle
Telefon: 026 - 17 04 00
E-post: gavle.pastorat@svenskakyrkan.se

Tisdagar ojämna veckor 13.00
Björsjökyrkan
Info: Susanne Bodin Nordin
026-17 05 19

Lördagskretsen

Lördagar (ca en gång/månad)
14.00-16.00 Strömsbro församlingshus. OBS! Ingång från
barnlokalerna, Iskällargatan 6.
Info: Inga Hillbom 070-932 87 98

Stickcafé

Var med och sticka till små
barn som behöver värmas.
Fika serveras
Torsdagar jämna veckor
10-12 (Drop-in)
Björsjökyrkan
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Öppna förskolan är en mötesplats
för barn i 0–5 års ålder och deras
föräldrar. Hit kan du komma för att
barnen ska få träffa andra barn,
leka och sjunga, men också för att
du som förälder ska få träffa andra
föräldrar och umgås, utbyta tankar
och erfarenheter samt ta en fika.
Öpnna förskolor finns på olika platser i Gävle, du väljer själv vilken
plats som passar dig och ditt barn.

Mariakyrkan
Forellplan 3 i Sätra
Måndagar 9.30–11.30
Barnsång för barn 0–5 år
Torsdagar 9.30–11.30
Babysång för barn 0–1 år

