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GÄSTKRÖNIKÖR
EN TRÖJA I STLK 86

ÖPPET HEM
BÅDE MAT OCH RESPEKT

RECEPTET
SÖTASTE ÄGGMACKAN
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LEDARE

Mer än
en påsklilja
jag tycker om påskliljor. Det är
vackra blommor med vacker färg. För
mig talar påskliljorna om att våren
är på väg, och ännu mer påminner
de mig om påskens hoppfulla budskap om att nytt liv bryter igenom
även när det ser mörkt ut, att livet
är starkare än döden och att Gud i
Jesus Kristus sprängt gränser mellan
himmel och jord. I många kyrkor
delas det ut påskliljor vid påskdagens
gudstjänst, som en konkret hälsning
om att Kristus är uppstånden från de
döda. Ofta har jag hört människor
säga ord som dessa när de fått en
blomma: Oh så bra, den ska jag ge
till grannen som är sjuk, eller till
mamma som inte kunde följa med till
kyrkan, eller njuta av på mitt köksbord när jag dricker kaffe. Påskens

budskap blir till något konkret som
visar på liv och omtanke.
När jag firar påskdagsgudstjänst
i den kyrka där mina nära och kära
är begravda brukar jag sätta påskliljan
vid någon av deras gravar. Då känner
jag hur det kristna budskapet om
uppståndelsen från de döda knyts
samman med mitt och andras liv och
jag blir oftast rörd. Då vilar jag i tron
på att de som lämnat det jordiska
livet finns hos Gud. Och det är den
vackra påskliljan som påminner mig
om det.
Välkommen att fira gudstjänster
i påsktider! God helg, glad påsk och
Guds välsignelse till dig!

Besök hos Maa Gajalaosmi Mahila
Samity i slummen Raghunath
Nagar. I slumområden i Indien är
det ofta kvinnor och flickor som är
de mest utsatta. Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer projekt
för och med kvinnor. Målet är
att kvinnorna ska kunna ge stöd
till varandra och på längre sikt
förändra sina liv.

Kyrkoherde Karin Sarja

SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA
ARBETE BYTER NAMN TILL ACT

OM INTRON
En hälsning från Svenska kyrkan i Gävle som skickas till 37 500 hushåll.
Tidningen kommer ut fem gånger 2019. Vill du veta mer om Svenska kyrkan i
Gävle än det du finner här kan du läsa på www.svenskakyrkan.se/gavle eller
ladda ner appen Kyrkguiden till din smartphone. Det går även att få ett
kalendarium hemskickat per brev eller epost.
Ring och beställ på 026–17 04 70 eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se.
Personal från Svenska kyrkan i Gävle
Svenska kyrkans bildbank IKON, Pixabay,
Shutterstock samt foton tagna av personal från Svenska kyrkan i Gävle
produktion och grafisk form Billy Holm, Gomorron Reklambyrå
text där inget annat anges

foto där inget annat anges

bokningen 026–17 04 70 mån–tor 9.00–16.00 fre 9.00–14.00 lunch 12.00–12.45

familjerådgivningen 026-18 73 90 högskolekyrkan 026-17 05 81 sjukhuskyrkan 026-15 49 83
samtalsakuten 026-17 04 38 teckenspråksverksamheten 026-17 04 44 sms 070-495 52 69
kyrkogårdsenheten: gravskötsel- och gravrättsärenden

026-17 05 60 mån–tor 9.30–15.00,
fre 9.30–14.00, lunch 12.00–13.00, dag före röd dag samt under sommarperioden mån-fre 09.30-12.00
gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se besöksadress Nobelvägen 2, Teknikparken
skogsljus kapellkrematorium: det eviga livets och uppståndelsens kapell: 026-51 85 95
diakonirådet (ideell förening) 026-17 04 48
svenska kyrkan i gävle Box 1423, 801 38

Gävle

besöksadress Kaplansgatan 1 telefon 026-17 04 00
e-post gavle.pastorat@svenskakyrkan.se

ADRESSER TILL VÅRA KYRKOR OCH LOKALER
heliga trefaldighets kyrka Kyrkogatan 1, City tomaskyrkan Blockstensvägen 59, Sörby strömsbro kyrka Hillevägen 2, Strömsbro
staffans kyrka Staffansplan, Brynäs hemlingby kyrka Hemlingbyvägen 2, Hemlingby bomhus kyrka Holmsundsallén 66, Bomhus
björsjökyrkan Hövdingavägen 6, Bomhus mariakyrkan Forellplan 3, Sätra soldatkyrkan Västra Gränsgatan 2
kyrkans hus Kaplansg 1, City strömsbro församlingshus Iskällarg 6, Strömsbro
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Som en av Sveriges största
insamlingsorganisationer
gör kyrkan stor skillnad
för människor. Runt om
i världen utför Svenska
kyrkan tillsammans med
systerkyrkor och partner
organisationer stöd till teologisk utbildning, humanitärt
katastrofarbete, långsiktigt
diakonalt biståndsarbete
och påverkansarbete.

i maj 2019 byter Svenska kyrkans
internationella arbete namn till Act
Svenska kyrkan. Verksamheten förblir densamma och Svenska kyrkan
kommer att fortsätta försvara
människors rättigheter och
värdighet runt om i världen.

ACT

Act är det engelska uttrycket för agera
och visar på att vi är en handlingskraftig organisation. Som kyrka kan
vi inte tiga när människor förvägras
sina rättigheter och kränks.
Namnet ger också associationer
till Act alliansen – i vilken Svenska
kyrkan är en aktiv medlem.

ACT ALLIANSEN ÄR

•

•
•

En av världens största biståndsallianser med 150 kyrkor och
trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen.
Act står för Action by Churches
Together, och betyder kyrkor
tillsammans i handling.
Genom Act kan vi agera snabbt vid
katastrofer, arbeta ännu effektivare
inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en
starkare påverkansröst globalt.

Läs mer på webben svenskakyrkan.se/
internationelltarbete/act
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FASTIGHETSENHETEN

Vem vill du ge ett
påskägg och varför?

Fastighetsenheten tar hand om elva fastigheter. Av dessa är åtta kyrkor samt ett kapell.

Varje dag, året om står Hela Människans Öppet Hem
öppet. Här kan man få ett mål mat och lite prat. Öppet
hem brukar ha mellan 40 till 50 gäster till lunch och
ungefär lika många till frukost.

RUNE ANDERSSON

Hela Människan i Gävle driver flera verksamheter.
Maria Matilainen är föreståndare för dessa.

Ett öppet hem som serverar
mat och ger respekt

Varje dag, året om står dörren öppen till ett Öppet Hem.
Här hos Hela Människan blir alla människor bemötta med värdighet,
samtidigt som de bland annat kan äta sig mätta.
svenska kyrkan i Gävle stödjer denna
viktiga verksamhet som vänder sig
till de som är mest utsatta.
Klockan närmar sig tolvslaget.
Det ska snart serveras lunch i Hela
Människans lokaler på Brynäs.
Gästerna som har slagit sig ner runt
köksborden sitter och småpratar.
Från köket kommer slammer och
dofter av mat. Maria Matilainen,
föreståndare på Hela Människan,
hälsar alla välkomna, berättar vad
som ska serveras och håller en kort
andakt. Därefter är det dags att
äta köttfärslimpa, potatis, sås och
lingon. All mat som serveras här är
skänkta livsmedel, så det är svårt att
förutsäga vad som till sist hamnar på
tallriken, alla verkar dock äta med
god aptit.
Öppet hem brukar ha mellan 40
till 50 gäster till lunch, och ungefär
lika många till frukost. De som komS V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #2 A P R I L 2019

mer hit har blivit kantstötta i livet av
olika orsaker.
– Hela Människan vill minska
deras sociala utsatthet, ge en stunds
återhämtning från det hårda liv de lever,
i ett värdigt sammanhang, säger
Maria Matilainen.
Hela Människan har funnits sedan
1920, men har arbetat med olika
frågor sedan dess. Öppet hem i Gävle
startade på 70-talet. Förutom att
äta, kan gästerna duscha, tvätta sina
kläder och vila på en dagbädd. Det
finns också möjlighet att få kläder
och matkassar. Den som behöver och
vill kan också prata med någon. Hela
Människan försöker hela tiden stötta
besökarna att hitta ett annat sätt att
leva.
– Många av våra besökare hyser
stort agg mot myndigheter. De känner
överhuvudtaget stor misstro mot
samhället. Vår verksamhet skapar

förtroende och på det bygger vi vidare,
säger hon.
De flesta som kommer till Öppet
hem lider av psykisk ohälsa i någon
form. Många får inte den hjälp de
behöver utan hamnar i utanförskap,
ibland till och med på gatan. Andra
besökare lever i pågående drogmissbruk. Den senaste tiden är det allt
fler ensamma pensionärer med dålig
ekonomi som kommer och besöker
Öppet hem.
Svenska kyrkan i Gävle samarbetar
också med Hela Människan om
Cross roads och Ria Rehab support.
Den första verksamheten riktar sig i
huvudsak till utsatta EU-medborgare
som kommer hit för att försöka
försörja sig. Den andra verksamheten stöttar människor i sin strävan
att etablera ett liv utan droger och
beroende.
FOTO: K Y RKO G Å RDSENHE TEN

MICKE NORDSTRÖM

HELENE MARSI

STEFAN HOLGERSSON

FASTIGHETSFÖRVALTARE

FASTIGHETSSKÖTARE

ENHETSCHEF FÖR
VERKSAMHETSSTÖD

FASTIGHETSFÖRVALTARE/
PROJEKTSAMORDNARE

Jag vill ge ett påskägg till
min fantastiska fru MarieLouise Göthlin. För att hon
vägleder mig genom livet
på ett underbart sätt.

Jag ger mitt påskägg
till påskkärringarna som
plingar på dörren, som
tack för att de håller liv
i traditionen.

Jag vill ge mina söner mitt
påskägg. För de är det allra
viktigaste i mitt liv. De är
ödmjuka, omtänksamma,
viljestarka och har förmågan
att hela tiden utvecklas. Vi
finns alltid där för varandra

Jag vill ge ett påskägg till
alla ideella fotbollsledare
i Gävle som ger våra barn
och ungdomar möjligheten
att vara med i ett sammanhang. Fotboll för alla!

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Swisha din gåva till

900 1223

svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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PÅSK TEM A

HELA PÅSKDRAMAT
I ETT PÅSKÄGG
Vad har påsken gemensamt med chokladmynt
och geléfiskar? Jo, i de söta och sura godisbitarna ryms
hela påskberättelsen från skärtorsdag till påskdagen.
FOTO LINA ERIKSSON TEXT HELENA ANDERSSON
ARTIKEL URSPRUNGLIGEN PUBLICERAD I TIDNINGEN SPIRA

BUMLINGEN ÄR BORTA

DELAR BRÖD OCH DRYCK
Jesus samlar sina lärjungar till en sista
fest, påskmåltiden. De äter bröd och
dricker vin som Jesus ger en särskild
innebörd. Sedan dess firar kyrkan
nattvard, som skapar gemenskap
mellan Jesus och de som deltar.

ÄLSKA VARANN!
Jesus inleder måltiden med
att tvätta sina vänners fötter.
Sedan uppmanar han dem:
Så som jag älskat er, ska också
ni älska varandra. Måltiden
inspirerade den tidiga kyrkan
att ordna knytkalas som
kallades kärleksmåltider.
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Efter helgen går flera närstående
kvinnor till graven tidigt på morgonen
för att smörja Jesus kropp. I evangelierna berättas att den stora stenen är
bortrullad och en ängel talar om för
dem att Jesus uppstått från döden.

SÄLJER SIN
VÄNSKAP

När Jesus och lärjungarna
ätit går de till Getsemane,
en trädgård utanför
Jerusalem, där Jesus har
ångest, svettas och ber.
Då kommer en beväpnad
styrka och för bort
honom. Lärjungen Judas
har förrått honom
för 30 silvermynt.

SÅ DÖR HAN

Jesus förhörs och
döms som upprorsman. Han hånas,
misshandlas och
korsfästs sedan på
Golgata, som betyder
skallen. Efter sex
timmar dör han. En
högt uppsatt man tar
hand om Jesus kropp
och lägger den i en
klippgrav.

BJUDER PÅ FISK

Enligt evangelierna möter Jesus
sina lärjungar igen efter det att
han uppstått. Det berättas att
han vid Genesarets sjö ger råd
om var de ska få mycket fisk
och sedan bjuder på bröd
och glödstekt fisk
på stranden.

FRED, FRID OCH HELHET
Frid över er hälsar Jesus efter
uppståndelsen. Shalom betyder fred
och frid men också helhet. Enligt
kristendomen gör Jesus död och
uppståndelse människans relation till
Gud, andra människor och skapelsen
hel igen.

UPPLEV PÅSKEN I KYRKAN
SVENSKAKYRKAN.SE/GAVLE
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”Varför tro att Jesus uppstått från de döda?”

GÄSTKRÖNIKA

En tröja
i storlek 86

Jag står i vår klädkammare och håller i din gamla tröja. Storlek 86, du har inte
haft den på tretton år nu. Den här hade du när du gick med händerna rakt
upp för att hålla balansen, när du trillade nerför den där trappan på ditt första
barnkalas, när du kramade hunden. Och första gången du drack kaffe.

V

i fikade med din mormor. Vi
vuxna drack kaffe latte och
du skulle äta mangopuré,
men du ville ha mormors
latte istället. Det var det
godaste du smakat, du har inte ätit mango
sedan dess.
Men nu är du tillräckligt stor för att
beställa ditt eget kaffe. En ung dam, faktiskt.
Du har starka åsikter om miljön, hbtq-frågor,
rätt och fel. Du ska bli jurist. Du dricker kaffe
på fik och te på morgonen och himlar med
ögonen när jag försöker vara cool.

Framför allt har du blivit din egen person.
Den du föddes till att vara. Den du hela
tiden varit.
Jag håller i din gamla tröja och samtidigt
håller jag i alla dina klädfaser – spark
dräkter, prinsessklänning, svarta jeans
– bit för bit har du blivit den du är. Du har
kommit ur puppan. En fjäril, som provar
dina vingar.
Och nu är jag en i en helig gemenskap
- alla mammor i alla tider som stått och
drömt om bebisplagg. En mamma är den
enda person som kan stå och hålla i en
tretton år gammal tröja, och tycka att hon
gör något meningsfullt.
Med ens slutar jag att vara alla mammor
genom alla tider och blir en enda mamma,
en särskild mamma, som stod och höll i
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #2 A P R I L 2019

Och kvar stod en mamma och höll i tyg.
Som jag.
Det är inte samma. Du är inte
mänsklighetens frälsare. Ändå är varje
barn en påminnelse om Guds skaparkraft,
varje tonåring en påminnelse om att vi alla
bär gudomliga uppdrag. Du, som påminner
mig varje dag om livets storhet, har just
påmint mig om dödens maktlöshet.
Jag lägger en tröja i storlek 86 i påsen
till Röda korset. Nya barn ska ha den. Nya
puppor ska bli nya fjärilar. Och en gång ska
nya mammor stå och hålla i barnens kläder
och förundras över att alla ska bli den de
är från början. Och alla ska vi vara som
jungfru Maria vid graven: den första som
ser att världen från och med nu kommer att
förändras för all framtid.

Lördag 4 maj 14.00-18.00
i Strömsbro församlingshus

Vårpromenad i
Boulognerskogen
Gemensam promenad för alla
promenadgrupper runt Hälsans stig.
Efteråt serveras sopplunch i Kyrkans
hus. Det finns två grupper: en lätt/
kortare promenadgrupp och en rask/
längre promenadgrupp. Samling
utanför Kyrkans hus.
Onsdag 8 maj 10.30

Promenera tillsammans

tyger som hennes son – ja, vuxit ur. Jag
ser scenen som att den utspelar sig framför
mig.
Maria, vid uppståndelsen, vid graven,
står och håller i lindorna Jesus var invirad
i som död. Han är inte det längre, han
har blivit den han hela tiden var. Han har
vuxit ur sina mänskliga kläder. Hon måste
ha stått där i förundran, över det som varit
och det som skulle bli. Det ingen kunnat
ana, trots att det låg där – gömt men
uppenbart. Under tiden gick Jesus vidare,
till att vara den han var hela tiden, fullt ut.

» Jag lägger en tröja i storlek 86 i påsen till Röda korset. Nya barn ska
ha den. Nya puppor ska bli nya fjärilar. Och en gång ska nya mam
mor stå och hålla i barnens kläder och förundras över att alla ska bli
den de är från början. «

Föreläsning med Stefan Gustavsson som under förmiddagen tar oss med in i ett
av den kristna trons mest centrala och förbluffande anspråk. Den andra halvan
av dagen talar han utifrån rubriken: ”Är Jesus unik? – Kristen tro i en värld full av
religioner.” Lättare förtäring kommer att serveras. Ingen föranmälan behövs. Stefan
Gustavsson är direktor för Apologia – centrum för kristen apologetik, en organisation med fokus på det intellektuella försvaret av kristen tro. Han är teolog, välkänd
föreläsare och författare till ett antal böcker.

Sommar som vinter håller promenadgrupperna igång. Du hittar dem i City,
i Hemlingby och i Sätra.
Promenera i Hemlingby (ca 60 min)
Gemensamt fika i kyrkan efteråt, 20 kr.
Måndagar 10.30, samling
vid Hemlingby kyrka
Promenera i Sätra
Vi anpassar tempo och längd efter
gruppens behov . Efteråt fikar och
umgås vi tillsammans. Fikakostnad
20 kr. Måndagar 13.00–14.30,
samling vid ån bakom Mariakyrkan

CHARLOTTE
FRYCKLUND
är till vardags
nätpräst på Svenska
kyrkans nationella
nivå och du kan
möta henne på
hennes eget konto
eller på Svenska
kyrkans konto på
Facebook, Twitter
och Instagram.
Du kan också
följa hennes blogg
ansgarssyskon.se

Promenera i Boulognerskogen
En kortare promenad i maklig takt eller
en rask promenad på 6 km på Hälsans
stig. Efteråt är det sopplunch i Kyrkans
hus för den som vill. Sopplunch 40 kr.
Onsdagar 10.30, samling
vid Kyrkans hus

Fredagsmys

Tyst retreat

Välkommen till en stunds gemenskap
för alla åldrar. Vi äter mat, leker och
umgås. Sällskapsspel finns. Ta med
familjen eller kom på egen hand. Vi
öppnar dörrarna 17.00 och börjar äta
ca 17.30. Maten och sällskap/lek är
tillgängligt fram till 19.30.

Välkommen till en dag för reflektion, vila
och att vara i nuet. Dagen börjar med
information och textläsning. Därefter
är vi i tystnad. Under tystnaden kan Du
låna en bok att läsa, meditera, måla, be,
skriva eller bara vara. Vi äter även lunch
tillsammans men i tystnaden. Dagen
avslutas med en kort andakt och
reflektionstid.

Kostnad 40 kr/vuxen, gratis för dig
som är under 21 år. Ingen föranmälan,
drop-in när det passar. För mer information
kontakta Amber Cook, diakoniassistent,
026–17 04 33
Fredag 12 april och fredag 10 maj
17.00 i Mariakyrkan

Föreläsning Gävle Ångestlopp
Dialogföreläsning med Hille Brändt och
Julia Karlsen. Kl 13 börjar loppet med
uppvärmning på Stortorget. Sedan tar
vi oss 550 m till Milles änglar där det
bjuds på underhållning av Starflight och
möjlighet att köpa korv, fika osv. Allt
för att belysa psykisk ohälsa. Mer info:
www.gavleangestlopp.se
Lördag 27 april 11.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Föranmälan innan 26 april. Kostnad 40 kr
Onsdag 1 maj 9.30-15.30 i Mariakyrkan

Finskspråkig gudstjänstSuomenkielinen palvontapalvelu
Söndag 12 maj 14.00 i Hemlingby kyrka

Caféer med underhållning och fika
till självkostnadspris. Kolla in svenskakyrkan.se/gavle för plats och tid

Kom och var med!
En onsdag i månaden möts ungdomar och unga vuxna med eller utan
funktionsvariationer för att få äta, umgås och fira gudstjänst tillsammans.
Vill du veta mer? Kontakta Maria Blixt 026-17 05 34 maria.blixt@svenskakyrkan.se

Onsdag 15 maj 17.00 i Mariakyrkan

Glad påsk på påskdagen
Enligt den kristna traditionen är det först på påskdagen man säger Glad påsk!,
men självklart är det upp till var och en vilken dag man vill säga det. Påsken är
till stor del en kristen högtid. Påsken handlar om Jesus död på korset och att han
uppstod på tredje dagen. Det är ingen glädje förrän på påskdagen… egentligen.
Kanske det skulle passa bättre att säga God helg innan man firar att Jesus har
uppstått. Men som många kristna högtider blandas traditioner och påsken är inget
undantag. Vill du följa påskens berättelse så passa på att besök passionsandakterna
i veckan innan påskhelgen och gudstjänsterna under påskhelgen.

Händer i påsk
Påsken är kyrkans största helg. Påsken har vi för att minnas att Jesus
dog och uppstod för din skull, för alla människors skull. Vi firar att Jesus
besegrar döden och det goda vinner över det onda.

Palmsöndagen 14 april

Skärtorsdag 18 april

Påskafton 20 april

10.00 Familjemässa. Strömsbro kyrka

Torsdagen före påskhelgen äter Jesus
sista måltiden tillsammans med sina
tolv lärjungar. Denna måltid var den
första nattvarden.

23.30 Påsknattsmässa
i Heliga Trefaldighets kyrka

11.00 Barnkör. Bomhus kyrka
11.00 Tvåspråkig högmässaKaksikielinen korkea messu.
Staffans kyrka
11.00 Högmässa. Söndagsskola.
Heliga Trefaldighets kyrka

Skärtorsdagsmässa
17.30 Med altarets avklädande
i Mariakyrkan

18.00 Gudstjänst med påskspel.
Församlingens anställda och
ideella åskådliggör påskens
händelser. Björsjökyrkan

18.00 Easter suite, påskdramat enligt
Oscar Petersons musik och
Markusevangeliets ord
i Bomhus kyrka

11.00 Högmässa. Mariakören.
Kyrkkaffe. Mariakyrkan

18.00 Med Berit Welander, klarinett,
Mats Hjelm, fiol i Tomaskyrkan

18.00 Tomasmässa. Tomaskören.
Tomaskyrkan

18.30 Strömsbro kyrka

Sista veckan i fastan kallas för
Stilla veckan.

Passionsandakter
en enkel andakt som berättar vad som
hände Jesus veckan innan påsk
15 april
11.30 Staffans kyrka
18.30 Heliga Trefaldighets kyrka
18.30 Strömsbro kyrka
16 april
11.30 Staffans kyrka
18.30 Heliga Trefaldighets kyrka

18.30 Staffans kyrka. Efteråt ges
möjlighet att sitta kvar i tystnad.

11.00 Påskhögmässa med Gavlekören.
Kyrkkaffe, i Mariakyrkan

Långfredag 19 april
10.00 Strömsbro kyrkokör
i Strömsbro kyrka
11.00 Björsjökyrkan
11.00 Ansgarskören
i Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Mariakyrkan

Biskop Karin Johannesson medverkar tillsammans med
domprost Annica Anderbrant, kontraktsprost Jan Anders
Jansson, kyrkoherde Karin Sarja, Svenska kyrkans unga
med flera. Körsångare från Svenska kyrkan i Gävle under
ledning av Joakim Andersson och Ellen Weiss. Organist
Per Ahlman. Brasskvintett. Gudstjänsten teckenspråkstolkas.
Efter gudstjänsten är alla välkomna på kaffe och smörgås i
Gävle konserthus där välkomnandet av biskopen fortsätter.

Annandag påsk 22 april 11.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Gudstjänst med påskspel
Vad hände egentligen den där påsken år 33.
Församlingsanställda och ideella gestaltar påskens budskap.

Palmsöndagen 14 april 18.00
i Björsjökyrkan

11.00 Påskhögmässa i Staffans kyrka
18.00 Tomasmässa i Tomaskyrkan

Långfredagsgudstjänst

Annandag påsk 22 april
11.00 Högmässa med mottagande
av stiftets nya biskop
Karin Johannesson
i Heliga Trefaldighets kyrka

Påskvandring för vuxna
Följ påskens drama i musik och berättande
med Meta Måhl och Marcus Edgar.

Tisdag 16 april 19.15
i Heliga Trefaldighets kyrka

11.00 Manskören Staffans drängar
i Staffans kyrka

17 april

18.00 Bön vid graven
i Heliga Trefaldighets kyrka

18.30 Strömsbro kyrka

11.00 Påskdagsgudstjänst med
Bomhus kyrkokör och
söndagsskola i Bomhus kyrka

18.30 Heliga Trefaldighets kyrka

15.00 Bön vid korset
i Heliga Trefaldighets kyrka

18.30 Heliga Trefaldighets kyrka

10.00 Påskhögmässa med Strömsbro
kyrkokör. Efter högmässan
serveras en påskbuffé i församlingshuset 70:-/vuxen,
gratis för barn. Ingen föranmälan.
Strömsbro kyrka

11.00 Högmässa Trefaldighetskören
och söndagsskola
i Heliga Trefaldighets kyrka

18.30 Strömsbro kyrka

11.30 Staffans kyrka

Påskdagen 21 april

Högmässa med mottagande av
stiftets nya biskop Karin Johannesson

Missa inte Johannespassionen
i Staffans kyrka. Se sidan 13

Sedermåltid följt av veckomässa
Elsie Johnson vägleder och förklarar innebörden av den
judiska påskmåltiden (seder) genom symboliska rätter,
osyrat bröd, bittra örter med mera. Avslutas med mässa.

Onsdag 17 april 18.30
i Mariakyrkan

Det finns fler aktiviteter
för dig att välja bland.
Kolla in svenskakyrkan.se/
gavle/nagotfordig
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Fastekonsert
Musik av bland annat Bach, Monteverdi och Bäck. Heliga Trefaldighets
Vokalensemble sjunger, Per Ahlman,
orgel, Marcus Edgar, dirigent
Söndag 14 april 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Easter suite

STAFFANS MOTETTKÖR 10 ÅR!

Lördag 26 januari firade kören sin 10-årsdag med jubileumskonsert i en fullsatt kyrka.
Repertoaren i konsertens första halva
var framröstad av kören och återspeglade ett decennium av motettkörsång
på Brynäs. Efter paus framfördes
Förklädd Gud där kören förstärktes
av tidigare sångare ur kören, musiker
ur Gävle symfoniorkester samt
recitation av Staffansprofilen Bengt
Wiklund. Före konserten serverades
cider med tilltugg.

”Motettkörens tioårsjubileum blev
verkligen en fest! Kören hade på olika
sätt förberett denna högtidsstund i över
ett år. Repertoaren sträckte sig från
1500-tal till helt purfärska stycken.
Publiken hade fått rösta fram sin favorit
bland körlåtar och när stunden var
inne var Staffans kyrka så vacker med
blomsterprakt och många besökare.
Det var en stund som gjorde mig som

körledare stolt och lycklig. Det kändes
också väldigt tomt när kören fick ett
försenat jullov för lite återhämtning. Nu
känns det spännande att terminen är
igång som vanligt och vi får sikta mot
nya mål, dito jubileer och utmaningar.”
– Joakim Andersson, dirigent och
körledare

Sofia Jeppsson
leder kören med
stor energi

Påskdramat enligt
Oscar Petersons musik och
Markusevangeliets ord.
Kristofer Sundmans kvartett
och Bengt Wiklund
Skärtorsdagen 18 april 18.00
i Bomhus kyrka

En svensk Johannespassion
av Joakim Andersson
Passionsdramat om händelserna kring
Jesu lidande och död på korset är dramatiskt och ofattbart grymt. Att det i flera
hundra år inspirerat till konstnärliga
skildringar är kanske inte så konstigt.
Det väl använda uttrycket ”där orden
tar slut tar musiken vid” stämmer in
väldigt bra i detta fall. När Jesus, i detta
passionsdrama, dött på korset sjunger
Maria ut sin sorg och klagan i en sång
utan ord. Med Staffans Motettkör,
solister och instrumentalister.
Joakim Andersson, dirigent.
Långfredag 19 april 15.00
i Staffans kyrka

Konsert med Gefle gospel
Lördag 27 april 15.00
i Heliga Trefaldighets kyrka
Ruoyu Xie kom som asylsökande från Kina i början av 2019 och har redan lärt sig lite svenska. Han trivs jättebra i kören och blir glad
och lugn när han inspireras av Sofia och de andra kördeltagarna. Det känns som att kören är min familj, säger han och ler stort.

INTEGRATIONSKÖREN, EN PLATS FÖR ALLA
Lalalalalalalaaaaaaaaaa. Mamamamamamamaaaaa.
Och så skakar vi på hela kroppen och låter som en bil, prrrooooooo.

Medlemmarna i kören Kom och sjung!
värmer upp inför stundande sångträning.
Tretton personer från Sverige
och från andra länder står i ring på
golvet. De följer körledaren Sofia
Jeppssons rörelser när hon visar hur
både rösten och kroppen ska värmas
upp för att komma igång. Kören är
till för alla röster oavsett språk och
det kostar ingenting att vara med.
Det är som en mötesplats där man
kan lära av och med varandra.
– Att sjunga tillsammans går bra
oavsett vilka färdigheter vi har i
språket, menar Sofia.
Kören Kom och sjung! övar på
måndagskvällar i Kyrkans hus och nu
under våren tränar de inför en konsert
i Heliga Trefaldighets kyrka som de
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ska ha i maj. Sofia har en ny idé inför
vårens framträdande och det är att få
körsångarna trygga i att både sjunga
och röra sig samtidigt.
– Det kommer bli lite mer sceniskt
med en rörlig kör, solister och instrumentalister. Inte röra sig som i dans,
utan mer förflyttningar, vändningar
och grupperingar, säger Sofia medan
hon bläddrar i sina noter. Hon poängterar att ingenting är klart än men det
kommer klarna under resans gång.
– Jo, förresten, rubriken på konserten
är klar. Den kommer heta På väg –
Sorgen sjunger, hjärtat slår. Kärleken
mitt enda mål.
Kom och sjung! består av vana
körsångare men även människor som
aldrig tidigare sjungit. De sjunger

sånger, främst på svenska, som är
lättillgängliga både språkligt och
musikaliskt. Men de utmanas också
att sjunga flerstämmigt och med
texter som inte är självklara.
– Nu övar vi också på att förstå
skillnaden mellan dur och moll, säger
Sofia och vänder sig återigen till
kören och sångträningen.

KOM OCH SJUNG!
Kyrkans hus, Kaplansgatan 1,
måndagar 18.00 – 19.30
Körledare Sofia Jeppsson
026-17 05 82, 070 359 96 87
Vårkonserten är söndag 19 maj 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Musikcafé			
Hemlingbykörens vårcafé innehåller
körsång med tillhörande frågor för
publiken att klura på. Christina Gagge,
dirigent. Det finns lotterier och
möjlighet att köpa hembakt bröd.
Fikaservering 30 kr. Alla intäkter går
till välgörande ändamål.
Lördag 27 april 15.00
i Hemlingby kyrka

Pianoafton:
Beethovens Pathétique
Musik av Ludvig van Beethoven med
Joakim Andersson på orgel.
Söndag 5 maj 18.00
i Staffans kyrka

Vårsoaré
En afton med älskade vår- och
sommarsånger. Trefaldighetskören
med gäster, Marcus Edgar, dirigent
Söndag 12 maj 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Musikalcafé
Musik från bland annat ”The greatest
showman”, ”Mamma Mia” och ”Sound
of music” med körerna Abantwana
och Vox Novum. Fikaservering med
hembakat bröd.
Söndag 12 maj 15.30
i Strömsbro församlingshus

Afterwork-konsert: Bach X
Joakim Andersson, orgel.
Konserten visas på storbildsskärm.
Fredag 17 maj 17.00
i Staffans kyrka

På väg – Sorgen sjunger, hjärtat
slår. Kärleken mitt enda mål
Kom och sjungkören, solister och instrumentalister, Sofia Jeppsson, dirigent.
Söndag 19 maj 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

PREMIÄR - Vårkonsert
Denna konsert, ”Missa brevis”, framförs för första gången och är tonsatt av
Joakim Andersson. Musiken är skriven till
Staffanskören, Staffans kyrkas kyrkorum
och orgel. Med Staffanskören, Ludvig
Käll, orgel, Joakim Andersson, dirigent.
Även musik av Lindberg och Lindblad
med flera.
Söndag 19 maj 18.00
i Staffans kyrka

Musiksoaré

Afterwork-konsert:
Sjung med!

Tisdag 21 maj 18.30
i Strömsbro församlingshus

Vi sjunger vårsånger tillsammans och
kanske tjuvstartar vi sommaren med
några sommarsånger också. Sång är
vetenskapligt bevisat bra för hälsan.
Ta nu chansen och sjung med eller
bara sitt och lyssna! Pernilla Lööf är
allsångsledare och Joakim Andersson,
ackompanjemang.
Fredag 3 maj 17.00
i Staffans kyrka

Ogräs i rabatten
Musikal med Hemlingby barnkör
Onsdag 22 maj 17.00 och torsdag
23 maj 18.00 i Hemlingby kyrka

Musik i Tomas:
”Nu grönskar det”
Våravslutning och vernissage.
Tomaskören under ledning av
Gudrun Raccuja. Mari Dahl, piano
Torsdag 23 maj 19.00
i Tomaskyrkan
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INTERNATIONELLT

JAG KUNDE inte
lämna BORT
HONOM
Efter tolv år i flyktinglägret har flerbarnsmamman
Nadiwas hopp om att komma därifrån falnat, men
livsglöden har inte brunnit ut. Med hjälp av en
spargrupp har hon startat en mataffär och hennes
omsorger räcker även för Mohammed – ett av
många föräldralösa barn.

Muhammed lever upp när han får spela fotboll.

16

17

INTERNATIONELLT

» Jag frågade en vän som
säljer frukt om jag kunde
få numret till leverantören.
Sen pratade jag med alla i
mitt bostadsområde och sa
att de skulle spara pengar
för att snart finns frukt och
grönsaker att köpa. «
NADIWA BERÄTTAR HUR DET GICK TILL
NÄR HON STARTADE SIN MATAFFÄR

i skolan. Men de sa att han behövde
en fosterförälder som kunde skriva
pappren och ta hand om honom.
– Mina barn ville inte att jag
skulle skriva pappren. De sa till
mig: ”Nej – gör det inte! Vi vill inte
vara kvar här i tolv år tills han blir
myndig!” Men jag kunde inte lämna
bort honom, han hade ingen annan
än mig. Jag frågade vad hans mormor
och morfar hette, men han sa bara
”mormor och morfar”, han kunde
inte namnet på någon i sin familj.
Han var så liten.
Ensamma barn i Kakuma flykting
läger behöver en fosterförälder.
I första hand placeras barn hos
släktingar, men om det inte finns
någon de känner så försöker LVF*
hitta lämpliga fosterföräldrar bland
dem med samma nationalitet. Det
kan vara svårt att finna någon lämplig
familj som är redo att ta sig an
ytterligare ett barn i en redan utsatt
situation med brist på mat, husrum
och pengar. LVF organiserar stödgrupper för fosterföräldrarna så de
kan hjälpa varandra genom samtal
och gemensamt sparande.

STARTADE MATAFFÄR

Nadiwa berättar om hur hon genom
spargruppen lyckades starta en egen
mataffär.
– Jag frågade en vän som säljer
frukt om jag kunde få numret till
leverantören. Sen pratade jag med

alla i mitt bostadsområde och sa att
de skulle spara pengar för att snart
finns frukt och grönsaker att köpa.
I spargruppen ger alla 100 kronor
varje månad och turen går runt att få
pengarna. När det blev min tur att få
700 kronor ringde jag och beställde
potatis, tomater och bananer. Och
maten kom! Då kunde jag sälja och
beställa mer igen och så har det fortsatt. Det blir inga pengar över men
det räcker så att jag och barnen kan
äta bra mat varje vecka.
Nadiwa plockar bland tomaterna
inne i sin lilla affär. Hennes äldsta dotter
tänder kolugnen utanför och sätter
på en stor gryta med olja. Det ska bli
pommes frites att sälja. Muhammed
går in och byter om från sin skol
uniform för att gå på fotbollsträning,
arrangerad av LVFs ungdomssektion.
Han gillar att spela fotboll och
Nadiwa säger att det är den enda
gång hon ser honom glad. Hon säger
att han haft det svårt, men att hon
tycker att hon ser en ljusning, att han
börjar acceptera henne.
– Han sa till mig att om han får åka
härifrån så vill han åka med mig.
Livet i flyktinglägret går vidare, vardagen rullar på. Hoppet om att komma
därifrån har falnat i takt med åren som
passerat. Men Nadiwa ger sina barn
uppmuntrande blickar och konstaterar:
– Gud gav mig det här livet. Och Gud
gav mig de här barnen att ta hand om.

Ensamma barn
behöver en fosterförälder menar
Nadiwa och kramar
om Muhammed
Nadiwa har öppnat en mataffär. Inkomsterna bidrar
till att familjen går runt och gör att hon kan laga bra,
näringsrik mat till barnen.

N

adiwas make arresterades
och fängslades av regimen i
deras hemland i östra Afrika. Varför hennes man sattes i fängelse vet hon inte. Hon vet inte
heller var han hålls fången eller om han
överhuvudtaget lever. Hon vet bara att
hon och barnen inte kunde vara kvar i
landet. De tvingades fly till Kenya, och
placerades i flyktinglägret Kakuma, där
de nu bott i över tolv år.
– Vi är här för att vi inte har
någon annanstans att bo. Vi har fått
skydd här men det är inte säkert. Det
är en kamp varje dag, säger Nadiwa.
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– Maten räcker inte, pengarna räcker
inte. Jag går långt till fots varje dag
till jobbet men jag tjänar mindre än
500 kronor per månad. Ena månaden
köper jag skor åt ett av barnen,
nästa månad till nästa barn, och när
alla fått skor behöver den första nya
skor igen.

LÄMNADE SIN EGEN SON

En dag för drygt fem år sedan kom
en ung kvinna från Nadiwas hemland till lägret med sin femåriga son
Muhammed. Kvinnan berättade för
Nadiwa att hon inte var välkommen

hem till sin familj eftersom hon var
ogift när barnet föddes. Hon hade rest
till Nairobi för att leta efter pappan till
sin son, men eftersom hon befann sig
illegalt i Kenya förflyttades hon mot sin
vilja till Kakuma flyktingläger.
– Jag försökte hjälpa dem, de
fick bo hos mig och jag sa till henne
att eftersom hon kunde laga mat så
kunde hon skaffa ett jobb och tjäna
pengar.
Hon jobbade i tre månader och sparade pengarna. Sedan stack hon. Hon
lämnade sin egen son! Om jag skulle
träffa henne idag skulle jag ha så

många frågor. Vad kan vara anledningen till att lämna sitt eget barn!?

HAN HADE INGEN
ANNAN ÄN MIG

Nadiwa tittar med sorgsna ögon på
Muhammed, som står tyst och stilla i
dörröppningen till deras hem.
– Jag trodde först att hon skulle
komma tillbaka. Men jag visste inte
vad jag skulle göra med Muhammed.
Han kunde inte sitta ensam i mitt
hem medan jag gick till jobbet. Så
jag tog med honom till LVFs barnskyddsgrupp och sa att han måste gå

* Lutherska Världsförbundet (LVF), ACT-alliansen och Svenska kyrkans
internationella arbete samarbetar gällande Kakumas flyktingläger. Enkelt
förklarat så står LVF för verksamhet i lägret och ACT och Svenska
kyrkans internationella arbete är finansieringspartners.
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ÄGGKA MPEN

BARNENS SIDA

Det fantastiska ägget
Ägg är både gott, nyttigt och roligt. Du kan
steka ägg, koka ägg, äta chokladägg, ha ägg
i pannkaka och sockerkaka och så kan du ju
måla ägg. På påskafton äter vi i Sverige mer
än 6 miljoner ägg i timmen och 64 miljoner
ägg under hela påsken, vilket är lika mycket
som 4 000 ton ägg. Och det är lika mycket
som 667 elefanter väger tillsammans.

Glad Påsk!

Källa: Traditionsboken och Påskboken, Werbum, Branschorganisationen Svenska ägg
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Deltagarna delas in i par, två och två.
Paren får ett varsitt ägg som de kastar
mellan varandra. För varje lyckat kast
flyttar de längre och längre ifrån varandra. Det par som lyckas kasta längst
utan att ägget går sönder vinner.

Färglägg gärna
äggen i de färger
du tycker om

Man skulle kunna tro att vi inte hinner äta
något annat än ägg under påsken, men hör
och häpna, under påskveckan slinker det ner
en hel del godis också. Närmare bestämt
13 400 ton, vilket är lika mycket som
2 233 stora elefanter.

Ägget är livets och födelsens symbol
och för de kristna symboliserar ägget
pånyttfödelse och uppståndelse,
något som påsken i allra högsta grad
handlar om.

En rolig och enkel lek, som kan bli lite
kladdig. Därför kan det vara bra att ha
oömma kläder på sig.

ÄGGSTAFETT

Dela upp alla deltagare i två lag och gör
en startlinje som lagen ställer sig på led
bakom. Ställ upp två stolar några meter
framför startlinjen. Förste deltagare i varje
lag håller varsin sked med ett hårdkokt
ägg och går så fort som möjligt fram och
rundar stolen och tillbaka till näste detalgare i ledet som tar över skeden med ägget
och fortsätter. Om deltagaren tappar sitt
ägg måste hen börja om från början. Det
lag som blir först i mål med alla deltagare
vinner.

Vistiation i Bomhus
Församlingarna i Svenska kyrkan har visitation vart
fjärde år. Varannan gång är det biskopen som kommer
och varannan gång kontraktsprosten som visiterar på
biskopens uppdrag. En visitation är en blandning av
kontroll, tillsyn och främjande och pågår ett par dagar.
Efter en visitation skriver biskopen eller kontrakts
prosten ett visitationstal, som innehåller beskrivning av
dagarna samt rekommendationer för fortsatt arbete i
församlingens verksamheter.

Församlingsafton
En kväll tillsammans med goda samtal.
Onsdag 8 maj 19.00 i Björsjökyrkan

Mässa med visitationstal
Kontraktsprost Jan Anders Jansson,
kyrkoherde Karin Sarja, församlings
herde Helena Akne samt församlingens
barnkörer och ungdomskör medverkar.
Söndagsskola och kyrkkaffe.
Söndag 12 maj 11.00 i Bomhus kyrka

he l a
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PÅSKENS SMARRIGASTE OCH SÖTASTE

ÄGGMACKA
INGREDIENSER
”ÄGG OCH BRÖD”
75 gram marsipan
10 droppar gul karamellfärg
125 gram vit sugarpaste
1 kexchoklad

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg marsipan i en plastpåse. Häll på karamellfärg
och bearbeta påsen tills marsipanen är knallgul och
genomfärgad. Rulla den gula marsipanen till en 10 cm
lång rulle. Om den blir för mjuk när du färgsätter den
så ställ in den ett tag i kylskåpet innan du rullar den.
2. Kavla ut sugarpaste till en fyrkant, ca 5 mm tjock
så den kan rullas runt marsipanrullen så att gulan blir
helt täckt.
3. Skiva rullen med en vass kniv så att det blir ägg
skivor och lägg skivorna på kexchokladen.
4. Kaviar: Sikta florsockret i en skål till kristyren
genom en sil.

”KAVIAR”

2 dl florsocker
1 äggvita
1 krm ättikssprit
Några droppar röd karamellfärg

Vispa äggvitan, i en annan skål, med elvisp tills den är
vit och fast.
5. Rör ner florsocker i äggvitan med en slickepott till
en blank massa. Fyll på med mer florsocker om den
känns lös. Den får inte rinna ut när du spritsar ut den.
Droppa i ättiksprit. Färga kristyren genom att ha i
röd karamellfärg. Prova dig fram hur ”röd” kaviarfärg
du vill ha.
6. Spritsa kaviaren med en sprits eller klipp ett litet
hål i hörnet på en plastpåse och använd som sprits.
Smaklig måltid!

