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» Att ge av sin tid och
glädja andra i jul, känns
meningsfullt. «
GRACE HAR RÄTT TILL
ETT VÄRDIGT LIV

FLERA KANALER TILL
JOURHAVANDE PRÄST

MISSA INTE JULENS
BUDSKAP
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LEDARE

ADVENTSTIDEN
HÄNDELSER I JESUS LIV

Tänd
ljus!
?

N

är jag var barn fascinerades
jag över de levande ljusen
under juletid i hembyns
kyrka. Jag funderade på vem som
hade tänt alla ljus i takkronorna,
och när det var julotta undrade jag
hur tidigt kyrkvaktmästaren hade
varit på plats för att börja tända
ljusen. Den som tände behövde stå
på en stege för att nå upp till alla
ljus, så jag förstod att det måste
ha tagit lång tid. Det var vackert i
kyrkan och gudstjänsterna under
advent och jul betydde mycket.
Musiken, de kända psalmerna som
”Bereden väg för Herran” och ”Nu
tändas tusen juleljus”, julevangeliet
om Jesus födelse i Betlehem, och
att vi firade gudstjänst tillsammans
med många församlingsbor bär jag
fortfarande med mig.

Under de fyra veckorna i advent handlar texterna som
läses i kyrkan om olika tider och händelser i Jesus liv.
Advent är en glad tid när vi väntar på att Jesus ska födas.
Ordet advent betyder ankomst.

Bibeltexterna för första advent handlar om glädje och fest
i Jerusalem. Folket hade länge varit förtryckta av romarna,
som hade makten, men nu hade de hört att det väntades en
ny kung. De sjöng ”Hosianna”, som betyder ”rädda oss”,
en hälsningsfras som ofta användes på bibelns tid när man
mötte kungen. I kyrkan sjunger vi fortfarande ”Hosianna”,
för vi hälsar Jesus välkommen.
G U D S TJ Ä N S T E R N A F Ö R S TA A D V E N T

Under advent och jul får vi verka för
det som Bo Setterlind skriver om.
Kom och sjung in advent och jul,
kom och fascineras över alla levande
ljus, kom och ta del av budskapet
som bär över tid och rum – att Gud
är ljus och att inget mörker finns i
honom. Tillsammans kan vi tända
ljus för tro, hopp och kärlek, och för
att alla ska få en god jul!

Tänd frimodighetens ljus
i rädslans mörker,
tänd rättens ljus i korruptionens mörker,
tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker,
tänd trons ljus
i förnekelsens mörker,
tänd hoppets ljus
i förtvivlans mörker,
tänd kärlekens ljus
i dödens mörker.
Tänd ljus!

En välsignad advent och
juletid önskar jag dig!
Karin Sarja, kyrkoherde
Svenska kyrkan i Gävle

Personal från Svenska kyrkan i Gävle
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foto där inget annat anges

10.00

Högmässa i Strömsbro kyrka.
Strömsbro kyrkokör.

11.00

Högmässa i Heliga Trefaldighets kyrka.
Trefaldighetskören. Adventsfika.

11.00

Högmässa i Mariakyrkan.
Trivselkören, Mariakören och Hemlingbykören.

11.00

Högmässa i Staffans kyrka.
Sångare ur Staffanskören och Staffans Motettkör.

11.00

Adventsgudstjänst i Bomhus kyrka.
Bomhus kyrkokör.

18.00

Tomasmässa i Tomaskyrkan.
Tomaskören.

bokningen 026–17 04 70 mån–tor 9–16, fre 9–15 lunch 12–12.45

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, 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
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

Drop-in för
dop och bröllop

En festdag då vi firar kärleken mellan
människor, och mellan Gud och människor.
Präster, musiker, vaktmästare, kaffe och
tårta finns för er som längtar efter att fira
kärleken till varandra. Du behöver en partner (en måste
vara medlem i Svenska kyrkan) och du behöver en giltig
hindersprövning (beställs hos Skatteverket - kan vara
svårt att hinna till den 8 december, men nästa möjlighet
för drop-in vigsel i Gävle är 14 februari, Alla hjärtans dag)
och ID-handlingar. Vi ordnar resten! Välkommen till bröllop
eller dop. Det behöver inte vara en stor och dyr tillställning,
det viktiga är själva kärnan – tro, hopp och kärlek
Lördag 8 december 13.00–16.00
i Mariakyrkan

A N D R A A DV E N T
VA D G U D S R I K E Ä R
Den andra söndagen i advent berättar bibeltexterna om
Guds rike. ”Guds rike” är något helt annat än de riken –
länder – som finns i vår synliga värld. Guds rike har inga
gränser eller hinder. Det är i stället ett osynligt rike som
kan finnas inom oss och vår värld. Medan människor med
vapen kan försvara åsikter och landgränser, talar Guds
rike om den kärlek som kan och vill förändra. Det är en
kärlek som blir större och större ju mer vi ger av den och
ju mer vi får ta emot.

T R E DJ E A DV E N T
N ÅG O N VI S A R VÄG E N

OM INTRON

text där inget annat anges

med försäljning av hembakat bröd,
lotterier, musikunderhållning
Lördag 1 december 13.00
Hemlingby kyrka

F Ö R S TA A DV E N T
J E S U S KO M M E R M E D F R E D

De levande ljusen behövdes då och
behövs nu. Ljuset under advent och
jul skingrar mörkret. Och mörker
finns i betydelsen att människor far
illa både långt borta och nära. Vi
människor behöver många gånger
mer omsorg om varandra, mer med
mänsklig värme. Poeten Bo Setter
lind skriver så här i dikten Tänd ljus:

En hälsning från Svenska kyrkan i Gävle som skickas till 37 500 hushåll.
Tidningen kommer ut fem gånger 2018. Vill du veta mer om Svenska kyrkan
i Gävle än det du finner här kan du läsa på 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.

Julmarknad

Den tredje söndagen i advent berättar bibeltexterna om
Johannes döparen. Ibland behövs det människor som går
före och som visar andra vägen. En sådan människa var
Jesus kusin, Johannes, han som också kallades Johannes
döparen. Johannes brann för att människor skulle omvän
da sig, döpas och förändras som människor. Han banade
väg för Jesus, och människorna fylldes av förväntan.

FJ Ä R D E A DV E N T
M A R I A FÅ R U P P D R AG E T

I kyrkorna är det
gudstjänster varje
helg i advent.
Vill du veta exakt tid och plats och
vilken kör eller solist som sjunger
kollar du in svenskakyrkan.se/gavle
eller kontakta oss och få kalendariet
hemskickat, 026–17 04 70 eller
gavle.bokning@svenskakyrkan.se

Maria var en ung kvinna som fick besök av ängeln Gabriel.
Gabriel sa till Maria att hon inte skulle vara rädd och berättade
för henne att hon skulle bli mamma till Jesus – Guds son.
Nu börjar ett nytt kapitel för mänskligheten. Gud blir
människa och föds som ett litet barn in i vår värld.

kyrkans hus Kaplansg 1, City strömsbro församlingshus Iskällarg 6, Strömsbro
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Blev det där med konfirmation
inte av när du var 14?

”Andra chansen” är till för dig mellan 16–19 år
som vill prata om livet och om tro och upptäcka
mer om dig själv och mer av vem Gud är.
Var: Mariakyrkan i Sätra.
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TECKENSPRÅKIG VERKSAMHET

Ing-Marie Lundberg, stiftskonsulent
Bildtelefon: uppsalastift@t.meeting.se
SMS: 070 - 495 52 69. Tel: 026 - 17 04 44
Facebook: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala
E-post: ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se
Webb: svenskakyrkan.se/gavle/teckensprak

Missa inte det som
händer i Gävles kyrkor
Det finns flera ställen du kan hitta information om vad som
händer i kyrkorna. För att inte missa något rekommenderar
Intron att du laddar ner appen Kyrkguiden till din iphone eller
android-telefon.
Tidningen Intron som du håller i din
hand, kommer ut 5 gånger per år.
Kalender och mer information
om kyrkans arbete finner du på
www.svenskakyrkan.se/gavle
På sista sidan i tidningen Mitt Gävle
lyfter vi några evenemang som händer
närmaste veckan.
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När: varannan onsdag kl 16.30-19.00 med start
i slutet av januari och konfirmation i början av
juni. Den som vill kan också följa med på en
resa till Taize i Frankrike i sommar.

Det går även bra att få ett tvåveckors kalendarium skickat till sig.
Kontakta bokningen så får du det per
brev eller e-post.
gavle.bokning@svenskakyrkan.se
eller 026-17 04 70.
Gilla oss på Facebook:
Svenska kyrkan i Gävle.

TOMASKYRKAN 60 ÅR

Tomaskyrkan ligger i stadsdelen Sörby och invigdes den
21 december 1958. Kyrkan fick sitt namn efter aposteln
Tomas, vars helgondag infaller just den 21 december.
Kyrkan har byggts ut och förändrats i olika omgångar.
Idag består kyrkan av kyrkorummet och verksamhetslokaler. Här är det, förutom gudstjänster, mycket annan
verksamhet. Flera barngrupper och körer har sin ”hemvist” i Tomaskyrkan. Nu ska den firas…

BJÖRSJÖKYRKAN
FIRAR 25 ÅR MED
JUBILEUMSMÄSSA

Björsjökyrkan är Svenska kyrkan i Gävles
yngsta kyrka. Den invigdes andra advent
1993 av ärkebiskop Gunnar Weman.
Välkommen att fira tillsammans med
mässa, lunch, tårta och utställning.
Söndag 9 december 11.00
i Björsjökyrkan

Ladda ner kyrkguiden
till din smartphone
så missar du inte
det som händer i
Svenska kyrkan

Söndag 16 december 18.00

TOMASMÄSSA

Sång av Tomas Gospel under ledning
av Mari Dahl. Församlingsherden
och församlingsrådet uppvaktar.
Efter mässan blir det kyrkkaffe.
Torsdag 20 december 14.00

VI MINNS 1958

Födelsedagskalas i församlingssalen.
Utställning, frågesport, sång och
musik. Kaffeservering med tårta.

Fredag 21 december 19.00

FÖDELSEDAGSOCH JULKONSERT
MED TOMASKÖREN

Gudrun Raccuja
körledare och
Mari Dahl,
piano och
orgel.

Anmälan gör du till:
gavle.bokning@svenskakyrkan.se
eller 026- 17 04 70 senast den 12 december.
Information: Sven Hillert, 026-17 05 10,
sven.hillert@svenskakyrkan.se

Dukat och klart

Vi firar en enkel mässa där barnen får ta mycket
plats. Därefter äter vi kvällsmat tillsammans.
Vuxna 40 kr, barn gratis. Medan barnen leker en
stund i vårt lekrum kan de vuxna sitta kvar och
dricka kaffe.
Onsdag 12 december 17.00 i Tomaskyrkan

Hantverkscafé

Är du intresserad av att träffa andra och hålla
på med hantverk på måndagseftermiddagar?
Vi dricker även kaffe, pratar och lyssnar på musik.
Ingen anmälan mer än intresseanmälan,
du kommer när du har tid och lust.
Anmäl intresse till Anna Wikfeldt,
026–17 04 66 eller direkt i receptionen
i Kyrkans hus. Aktiviteten startar då vi har
fått in ett antal intresseanmälningar.
Måndagar 13.00-15.00 i Kyrkans hus

Vad är viktigast med julen för dig?
PERSONAL FRÅN STAFFANS FÖRSAMLING SVARAR PÅ INTRONS JULFRÅGA.

Finns där du laddar ner appar

Hans Johansson,
präst
– Julpsalmer och
doften av gran.

Joakim Andersson,
musiker
– När våra stämningsfulla gudstjänster och
konserter är gjorda är
det bästa med julen
att på juldagen krypa
ner i soffan för att
titta på Fanny och
Alexander.

Maria Blixt,
diakon
– Att få ge och att
få tid med nära och
kära och att gå på
julotta.

Linda Bodin Sporre,
präst
– Det stora i att Gud
vet vad det innebär
att vara människa
och så tycker jag att
det känns fint att
göra julfint hemma.

Tord Wallén,
diakoniassistent
– Att barn ska få rätt
till en vit jul utan
rädsla för att någon
ska bli full. Samt att
fira julen med nära
och kära.
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Svenska kyrkans julkampanj pågår från första advent 2018 till
trettondedag jul 2019. Då samlar vi in pengar till Svenska kyrkans
internationella arbete – för varje människas lika värde och makt
över sitt eget liv. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten
att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller
kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma
värde – oavsett kön.

EN FLICKA ÄR FÖDD
på Selian Lutheran
Hospital i Arusha, Tanzania. Mamma
Beatrice känner sig privilegierad.
Hon är tacksam för att hon och
maken har möjlighet att ge Grace
den omvårdnad hon behöver. Grace
fick födas på sjukhus och har en
födelseattest. Födelseattesten betyder
att hon senare i livet kan skaffa sig
identitetshandlingar och kan rösta,
grace föddes

öppna bankkonto, ta lån, kräva sin
arvsrätt eller resa till ett annat land.
I länder där registreringen av ett
barn är krånglig är det många flickor
som aldrig registreras, som aldrig får
egna identitetshandlingar. Redan vid
födelsen avgörs flickors möjlighet att
själva få bestämma över sina liv.
I den del av Tanzania där Grace
är född finns stora utmaningar

TEXT
ANNA WAHLGREN

för flickor. Många tonårsflickor
gifts bort och många blir gravida.
I Tanzania tillåts skolflickor som
blir gravida inte gå i skolan varken
under eller efter sin graviditet. De blir
nekade den utbildning och kunskap
de behöver för att göra sina röster
hörda i samhället. En ung flickas
kropp är dessutom inte mogen för
en graviditet. Det finns ett tydligt

samband mellan tonårsgraviditet och
barnadödlighet och mödradödlighet.
Ytterligare en stor utmaning i
området är att över 60 procent av
flickorna könsstympas – trots att
kvinnlig könsstympning är förbjudet
enligt lag. Könsstympning är en
sedvänja som kan innebära livshotande
skador och ge men för livet.
Lutherska kyrkan i Tanzania driver
ett omfattande arbete för att stoppa
könsstympningen. De religiösa ledarna
i samhället, som har ansvar för att
upprätthålla kulturella traditioner, har
stort inflytande över människors liv.
Förändring kan ske när dessa ledare
tar avstånd från könsstympning och
annat könsbaserat våld.
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #5 D ECE M B ER 2018

När en flicka växer upp kommer hon
se sina möjligheter att expandera
– eller minska. En flicka som
blir självständig och utforskar
nya intressen – eller tvingas in i
hushållsarbete eller blir en vara
som kan bytas bort. Nyfödda Grace
har möjlighet att leva ett bra liv
tack vare kärleksfulla föräldrar och
ett samhälle i utveckling. Genom
Svenska kyrkans internationella
arbete kan vi stärka flickors rätt till
en god hälsa, värdighet och makt
över sitt eget liv.

Joyce bor i byn Kisangura i
Serengeti i norra Tanzania. Hon
bor tillsammans med sin familj,
vilket inte är så självklart som det
låter. För några år sedan rymde
Joyce hemifrån för att undkomma
könsstympning. I Serengeti är
könsstympning en djupt rotad
tradition och som alla traditioner
är den svår att ändra på. Könsstympning är en olaglig sedvänja
som försätter kvinnor och flickor
i en livsfarlig situation. Vissa
dör, andra får men för livet. Det
brutala övergreppet är förbjudet
enligt lag – trots det stympas
60–70 procent av flickorna i
området. Joyce kunde ha varit
en av dem, men tack vare hjälp
från sin mamma, Mary Maseke,
flydde hon och hennes syster till
ett ”Safe House” i byn Mugumu,
som stödjs av Svenska kyrkans
internationella arbete och samarbetspartnern Christian Council
of Tanzania (CCT). Där stannade
de tills det var säkert för dem att
återvända hem. I dag har Joyces
pappa accepterat att Joyce och
hennes syster aldrig kommer att
könsstympas. Svenska kyrkans
internationella arbete kämpar
tillsammans med partner för
flickors rättigheter i Tanzania.

Swisha gärna in gåva till
9001223. Tack!
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Full fart i

San Fransisco

1

T E X T: C U R T H A M R É N

i San Fransisco ligger
den norska sjömanskyrkan. Svenska
kyrkan finns där som hyresgäst. Kyr
kan ligger på en kulle som heter Rus
sian Hill. Därifrån har man utsikt
mot Golden Gate Bridge, Alcatraz
och Fishermans wharf. Under några
dagar i slutet av maj var jag på besök
i kyrkan. Den främsta anledningen
var att vårt barnbarn skulle döpas.
I kyrkan finns en präst och två
församlingsassistenter. En av dem är
vår dotter Kristin. Där finns också
många volontärer och någon timan
ställd. Att arbeta i en utlandskyrka
innebär att man får ta ansvar för
många olika arbetsuppgifter.
Under vår vecka i San Fransisco
var vi med om flera aktiviteter. Vi
lyssnade på Oskar Stenmarks trio. De
på hyde street

spelade jazzinspirerad folkmusik från
Dalarna. De var på turné i västra USA
och arrangemanget kunde genom
föras ekonomiskt tack vare svenska
konsulatet. Det var fullsatt i kyrkan
och musikerna var jätteduktiga. Sen
var det mingel och fika och tillfälle
att lära känna medlemmar i försam
lingen. En härlig kväll!
Dagen därpå var det avslutning
för barngruppen. 17 barn och 18
vuxna kom till avslutningen och det
blev mycket sång och naturligtvis
tårta. Det var sista träffen för prästen
Louise eftersom hennes förordnande
går ut i juni. Barnaktiviteter är viktigt
för både barnen och föräldrarna. Det
är ett sätt att komma samman som
uppskattas när man befinner sig i ett
annat land.

På lördag var det dags för dop. Det
skedde på engelska eftersom pappa är
amerikan och hans släkt och vänner
var på plats. Holger är inget litet barn
eftersom han snart fyller tre år. Det
blev en fin stund där vi fick möjlighet
att medverka på olika sätt. Bland
annat så läste ”grandpa” evangelie
texten och undertecknad spelade på
flygeln. Vattnet kom från Josefs källa
i Norrbo. Efter dopet blev det mingel,
mat och trevlig samvaro.
Louise hade därefter begravning.
På söndag var det dags för vigsel.
Från djupaste sorg till glädje. En bild
av kyrkans uppgift.
Att besöka en utlandskyrka är
givande. Villkoren är lite olika men
uppdraget detsamma – att vara kyrka.

2 3
4 5

Bilder: 1. Prästen Louise döper Holger 2. Oskar Stenmarks trio 3. Golden Gate-bron är en av den mest ikoniska bron i
San Fransisco. 4. Spårvagnarna som går genom San Fransisco är vida kända. 5. Prästen Louise Linder tillsammans med
Aaron Frank, Kristin Hamrén och dopbarnet Holger Frank. 6. Barnverksamheten är populär.

Svenska kyrkan i utlandet

6

Idag reser vi svenskar mer än någonsin. Vi gör 20 miljoner utlandsresor varje år. Över 600 000 svenskar
bor och arbetar, studerar eller har pensionerat sig utomlands. Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad
SKUT, har församlingar i drygt 40 städer runt om i världen. Räknar vi alla platser som svenska präster regel
bundet besöker för att till exempel döpa barn, samtala med människor och fira gudstjänst finns vi på ytterligare
ett 100-tal platser i världen (karta hittar du på www.svenskakyrkan.se/hitta-kyrkan-i-andra-lander).
Ibland behöver vi också utomlands en plats där vi känner oss hemma, kan fira gudstjänst på svenska
och tala svenska. Kyrkan har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa
drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. Precis som ”hemma”.
De svenska församlingarna utomlands arbetar på samma sätt som i Sverige: Gudstjänster och andakter
är viktiga liksom självklart omsorgen om varandra. Varje år får Svenska kyrkans församlingar i andra
länder omkring 750 000 besök.
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Julmusik
World Aids Day

Lördag 1 december 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Vi sjunger in advent

Lördag 1 december 18.00
i Strömsbro församlingshus

Adventskonsert

Lördag 1 december 18.00
i Bomhus kyrka

Adventskonsert

Heliga Trefaldighets vokalensemble.
Kristin Olsson, flöjt. Per Ahlberg, orgel,
Marcus Edgar, dirigent.
Söndag 2 december 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Första adventskonsert

Den traditionella körkonserten med
Hemlingby barnkör, Staffanskören,
Hemlingbykören, Staffans Motettkör,
Odd Inge Gjelsnes, trumpet, Daniel
Larsson, orgel, Christina Gagge och
Joakim Andersson, dirigenter.
Söndag 2 december 18.00
i Staffans kyrka

Julkonsert med
Forsbacka kammarkör

Tisdag 4 december 19.30
i Heliga Trefaldighets kyrka

Lunchmusik
– musik i adventstid

Per Ahlman, orgel
Torsdag 6 december 12.30
i Heliga Trefaldighets kyrka

Musik i Tomas – ”Just idag”
Ann-Helen Lundqvist sjunger
Torsdag 6 december 19.00
i Tomaskyrkan

Bach VII – afterwork-konsert
Joakim Andersson, orgel. Konserten
visas på storbildsskärm
Fredag 7 december 17.00
i Staffans kyrka
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Julkonsert

Elever från kulturskolan
Lördag 8 december 14.30
i Heliga Trefaldighets kyrka

Julsånger på finska
– Kauneimmat joululaulut
Söndag 9 december 14.00
i Hemlingby kyrka,
Hemlingby kirkossa

Konsert

Hemvärnets musikkår, Gävle
Söndag 9 december 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

En stjärna lyser så klar

Luciafirande
Missa inte Kalle!

Konsert med julbön. Ett annorlunda julfirande för dig som ändå inte riktigt kan
vara utan Kalle Anka. Joakim Andersson
spelar julmusik från när och fjärran
samt ett potpurri ur Kalle Ankas jul.
Konserten visas på storbildsskärm.
Julafton 15.00 i Staffans kyrka

Högmässa

Musik ur La Nativité de Seigneur
- Herrens födelse av Olivier Messiaen.
Per Ahlman, orgel
Annandag jul 11.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Körkonsert med Hemlingbykören
och Mariakören. Traditionella och nyare
julsånger. Karolina Risberg
och Christina Gagge, dirigenter.
Söndag 9 december 18.00
i Staffans kyrka

Trettondedagskonsert

Vi sjunger in julen

Trettondedagskonsert

Trefaldighetskören. Per Ahlman, orgel.
Marcus Edgar, dirigent.
Söndag 16 december 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Sjung med – julsånger!
Afterwork-konsert

Vi sjunger de mest älskade julsångerna
tillsammans så här dagarna före jul.
Vad sägs om ”Dagen är kommen”,
”Nu tändas tusen juleljus”, eller
”Julen är här”? Vi bjuder på glögg
och pepparkaka från 16.20.
Pernilla Lööf, allsångsledare.
Joakim Andersson, piano.
Fredag 21 december 17.00
i Staffans kyrka

Julens sånger och psalmer

Traditionell julkonsert med Staffanskören. Jeremy Carpenter, solist. Ludvig
Nilsson, piano. Joakim Andersson, dirigent.
Söndag 23 december 20.00
i Staffans kyrka

Dagträff med julgröt

Förskolan Stjärnans luciatåg.
Allsång. Föranmälan senast
den 30/11, 026–17 04 70 eller
gavle.bokning@svenskakyrkan.se
Ange ev specialkost vid anmälan.
Kostnad 50 kr.
Torsdag 6 december 12.00
i Mariakyrkan

Luciahögtid

Strömsbros ungdomskörer.
Söndag 9 december 18.00
i Oslättfors kyrka

Torsdagscafé

Vi firar Lucia och äter gröt
Torsdag 13 december 13.00
Obs tiden! i Tomaskyrkan

Luciahögtid

Strömsbros ungdomskörer
Torsdag 13 december 18.30
i Strömsbro kyrka

Luciahögtid

Strömsbros ungdomskör
Fredag 14 december 18.30
i Staffans kyrka

Jul- och Trettondagsmusik från förr och
nu. Ansgarskören. Per Ahlman orgel och
piano. Per Ahlberg, dirigent
Trettondedag jul 6 januari 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka
Körkonsert med Staffans Motettkör.
Joakim Andersson, dirigent. Musik av
bland annat Hugo Hammarström,
Francis Poulenc och Ivar Widéen
Trettondedag jul 6 januari 18.00
i Staffans kyrka

Julspel för
barn och vuxna

En teater varvad med sångerna:
Blinka lilla stjärna, Nu tändas tusen
juleljus och Det lilla ljus jag har.
Fri entré men föranmälan krävs och
görs på telefon 026-17 04 70 eller
gavle.bokning@svenskakyrkan.se
Anmälan senast 4 december
Torsdag 6 december 17.00
i Staffans kyrka

Julfirande
Julafton 24 december

Juldagen 25 december

Annandag jul 26 december

Samling vid krubban

Julotta

Nyårsafton
Nyårsbön

I Sverige börjar vi julfirandet redan på
julafton. Det beror på att helgen börjar
klockan sex kvällen före helgdagen
enligt gammal tideräkning. För barnen
börjar julafton i kyrkorna på förmiddagen
med Samling vid krubban.
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00

Hemlingby kyrka
Bomhus kyrka
Tomaskyrkan
Mariakyrkan
Strömsbro kyrka
Heliga Trefaldighets kyrka

Julnattsmässa

23.30 Mariakyrkan. Julkören
23.30 Heliga Trefaldighets kyrka
23.59 Julnatt på Söder
(Bakom Länsmuseet)

Tidigt på juldagens morgon firas
julotta. Den kallas också morgon
rodnadens mässa eller herdarnas
mässa. På förmiddagen 11.00
firas också högmässa i Heliga
Trefaldighets kyrka och Mariakyrkan.
07.00 Bomhus kyrka.
Bomhus kyrkokör.
Kören sjunger från 06.30
07.00 Staffans kyrka. Änglakören
07.00 Strömsbro kyrka.
Strömsbro kyrkokör
07.00 Heliga Trefaldighets kyrka
09.00 Hemlingby kyrka
Julotta på finska
– Suomalainen joulukakku

Annandag jul handlar bibeltexterna som
läses i kyrkan om den heliga Stefanos. Han
var den första martyren, alltså den första
kristna som dödades för sin tro. På förmiddagen 11.00 firas högmässa i Heliga
Trefaldighets kyrka och Mariakyrkan.

16.15 Heliga Trefaldighets kyrka
16.30 Strömsbro kyrka
18.00 Mariakyrkan

Trettondedag jul 6 januari

Den äldsta kristna högtiden då vi firar
att de tre vise männen hittade vägen
till Jesus i Betlehem. För gudstjänsttider,
svenskakyrkan.se/gavle.
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JOURHAVANDE PRÄST
NÅS I FLERA KANALER

Jourhavande präst
TEXT ERIKA ERSHOLT PRÄST I SVENSKA KYRKAN I GÄVLE

”Jourhavande präst” svarar jag när första samtalet går fram. Det
är torsdagskväll, mörkt och ruggigt ute, klockan är tio på kvällen,
i natt är det jag som är en av prästerna som sitter i jouren, mitt
pass sträcker sig till 02.00.
jag sitter i en av våra kyrkor ,

jag är
varmt och bekvämt klädd med ragg
sockar och yllekofta – och prästskjortan
är på fastän det är natt och jag sitter
här ensam. Prästkragen påminner mig
om att jag inte är här som Erika. Jag
är här för att jag är präst.
Jag har tänt ett ljus, jag har Bibeln
och psalmboken framför mig… och
te och godis. Att sitta i telefonjour
en är min uppgift som präst ett par
nätter om året. ”Jourhavande präst”situationen är anonym, prästen ska
inte säga vad hen heter – och den
som ringer behöver inte heller säga
sitt namn. Prästen har, som alltid,
absolut tystnadsplikt när det gäller
enskilda samtal, och telefonjourens
samtal räknas som enskilda samtal.
Det är alla möjliga människor
ringer till jouren, vissa ringer ofta
– och jag kan känna igen dem från
förut. De behöver kanske få prata
en stund med någon innan läggdags.
Några av dem kanske har något
obearbetat – en händelse, ett trau
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #5 D ECE M B ER 2018

ma i sitt liv som de återkommer till
om och om igen för den präst de får
på tråden. Ibland ringer ”sexuellt

» Prästkragen påminner mig om att
jag inte är här som
Erika. Jag är här för
att jag är präst. «
frustrerade” män, och jag tror att vi
kvinnliga präster råkar ut för sådana
samtal mycket oftare än vad våra
manliga kollegor gör. Sådana samtal
avslutar jag omedelbart.
I många samtal är ensamhet ett
återkommande tema.
Personen som ringer saknar gemen
skap och tillhörighet med andra
människor. Man kan också vara orolig

över sin ekonomi, över sjukdom och
relationer. För mig som lyssnar kan
det ibland kännas väldigt tungt att
bära och härbärgera allt som jag får
höra, och det kan kännas frustre
rande att bara lyssna och inte kunna
hjälpa till rent praktiskt och konkret.
Jag brukar fråga om det finns någon i
deras närhet som de känner förtro
ende för och litar på som kanske kan
hjälpa dem med det som tynger och
är svårt – och om inte, kanske någon
präst eller diakon i hemförsamling
en. Det händer också att den som
ringer vill att prästen ska läsa något
bibelord, sjunga en psalm, be och
välsigna. Det känns väldigt fint att få
göra det.
När nattjouren är slut för min del,
och klockan slagit 02.00, packar jag
ihop för att åka hem. Jag ber Gud
välsigna de människor jag samtalat
med, och jag ber Gud välsigna mig
med förhoppning om att jag som
jourhavande präst fått betyda något
för någon den här natten.

Möjligheten att få prata med en jourhavande
präst har funnits i över 60 år. Jourhavande
präst finns över hela landet och i jouren arbetar
både kvinnor och män i alla åldrar anställda i
Svenska kyrkan. Antalet samtal har nästan fördubblats på 10 år. Sedan 2012 är dock trycket
relativt jämnt.
De är viktigt med flera olika kanaler så att de
som behöver samtala kan göra det på det sätt
som passar dem bäst. Chatten startades för att
möta behoven hos lite yngre åldersgrupper.
Telefontjänsten nås alla dagar 21.00–06.00.
Ring 112 och be att få bli kopplad till en

jourhavande präst. Den som svarar är präst
inom Svenska kyrkan och har absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs
stannar mellan er. Samtalet är gratis och syns
inte på telefonräkningen.
Den digitala brevlådan är alltid öppen och
det är enbart du och prästen som skriver till
varandra. Du får svar på ditt digitala brev
inom 24 timmar. Svaret ligger kvar i 15 dagar.
Ingenting sparas efteråt. Breven och svaren
krypteras och försvinner när du tar bort dem
eller när tiden för tillgången har gått ut.

CHATTEN ÄR ÖPPEN SÖNDAG–TORSDAG 20.00 - 24.00.

Det är enbart du och prästen som chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten
krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

STATISTIK FÖR DE SENASTE TIO ÅREN

SAMTAL JOUR
HAVANDE PRÄST
2008: 47 891
2017: 74 926
(i snitt 205 samtal/dygn)

DIGITALA
BREV
2014: 360
2017: 1 433

(startades 2014)

CHATT
STARTADES
2014: 754
2017: 8 417
(startades 2014)
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BESÖK FRÅN VÄNFÖRSAMLINGAR

Svenska kyrkan i Gävle har sedan slutet av 1990-talet tre stycken vänförsamlingar i olika delar av världen,
Zimbabwe, Polen och Wales. I slutet av september i år var representanter från Zimbabwe och Polen här
på besök. Mellan besöken håller man kontakt på olika sätt, lär känna varandra och ber för varandra i
gudstjänsterna. Det är stora olikheter mellan där och här men kärleken till kyrkan är gemensam.

VIKTIGT ATT PROMENERA
TILLSAMMANS

Den lilla delegationen från Zimbabwe som besökte
Heliga Trefaldighets församling hade ett digert schema
när de var här och hälsade på. En av dagarna stod det
pilgrimsvandring i Hemlingby på schemat. Tillsammans
med ett 30-tal andra från kyrkans olika promenadgrupper
gick färden in i Hemlingbyskogarna. Vännerna från
Zimbabwe tyckte det var ordentligt kallt den här för
middagen och fick låna ihop mössor, jackor, halsdukar
och rejäla handskar. Under vandringen berättar de vad
de varit med om under sin Gävlevistelse.
– Allt är som ett äventyr. Vi har promenerat i
den vackra parken utmed vattnet. Vi har besökt ett
krematorium och fått äran att närvara vid ett svenskt
bröllop. Många svenskar som vi träffat har bjudit in
oss till sina familjer på middag. På så sätt har vi fått
lära oss er kultur och äta svensk mat.
– De har lärt oss att fika också, skrattar de tillsammans.
Alla fyra är förtjusta i Gävle och säger att det är fint
här och tillägger att det är en helt annan kultur mot vad
de är vana med. Men kärleken till kyrkan är gemensam.
– Vi är glada och tacksamma som får vara med om ett
sånt här äventyr. Vi gillar verkligen att vara här och har
fått ett fint mottagande, säger Alson Nkala och tillägger
att det här med att promenera i grupp är mycket trevligt
och viktigt framför allt för ensamma människor.

ANSGARSKÖREN TÄVL ADE I ITALIEN

TEXT ANITA BURDÉN AHLBERG (en av sångarna i kören)

I slutet av oktober reste Ansgarskören till
Venedig i Italien. Det var först samling på Arlanda,
där flygplatsprästen Unni Frank hade ordnat
så att kören fick sjunga i Sky City. Sången var
uppskattad av de många resenärer som passerade
och för kören var det en bra uppvärmning inför
kommande framträdanden.

I en av promenadgrupperna tog Lina Sohlén täten tillsammans med
Lucedia Manala och Nicodemus Seremula.

Foto: Unni Frank

Målet för resan var körtävlingen Claudio Monteverdi Choral Competition. Körer från många länder i Europa ställde upp i
tävlingen, som var indelad i olika kategorier. Ansgarskören, som är en damkör, tävlade i Kategori B Vuxenkör och Kategori
E Sakral musik. Som inledning på evenemanget gavs första kvällen en stor konsert, där körerna som deltog i tävlingen fick
presentera sig genom att sjunga ett eget program.

En liten paus efter promenaden.

Basilica San Pietro di Castello var en av flera berömda
kyrkor i Venedig som användes i tävlingen. Det var
mäktigt att sjunga i valven bland alla vackra konst
verk. Efterklangen var emellanåt gigantisk. Det var
hög klass på de medverkande körerna, flera av dem
hade stor vana vid körtävlingar.
Foto: Tävlingssektionen

KRISTENDOMEN
KÄNNER INGA GRÄNSER

Från Polen kom Jarek Pluciennik, medlem i kyrkorådet i
Lutherska församlingen i Lodz, och hälsade på i Mariakyrkan.
Han berättar om hur väl omhändertagen han blivit och vill
specifikt belysa tre viktiga händelser från sin vistelse i Gävle.
Det första han berättar om är besöket på Familjecentralen
i Sätra som han tyckte var mycket intressant.
– Det kändes väldigt svenskt, vi har ingen sådan
motsvarighet i Polen. Trots att ordet familj är med i namnet
Familjecentral tror jag det handlar om något större, hela
samhället med dess mångfald och inte bara den lilla familjen.
Samhället är en stor familj, menar Jarek.
Den andra händelsen han tar med sig är besöket i
Böna kapell. Inte bara för att kapellet ligger naturskönt
vid kusten, utan mycket för att det återspeglar den starka
maritima andan i det gamla svenska samhället.
– Jag fängslades av kapellets skönhet, de starka banden
från förr och att det låg på en sådan vacker plats, säger Jarek
och ler när han lägger till: Jag trivs bäst i öppna landskap...
Det tredje han minns med speciell värme är joggingrundan
han gjorde tillsammans med Sven Hillert, församlingsherde i
Maria församling.
– Det var en härlig upplevelse att jogga med Sven. Vi känner
oss lika på det sättet att det är viktigt att både ta hand om den
gudomliga skapelsen och samtidigt ta hand om sin egen hälsa.
Under springturen pratade vi också om Svens teologi och rela
tionen till hållbar utveckling. Det var väldigt inspirerande.
Jarek Pluciennik är redo för en tidig joggingtur

S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #5 D ECE M B ER 2018

Efter väl genomförda tävlingar kunde Ansgarskören
koppla av med en lunch. Vann hela tävlingen gjorde
den finska barnkören CandoMini, som hade en
fantastisk tonsäkerhet och en stor avancerad
repertoar. Som pris fick de sjunga i gudstjänsten
på söndagen i Santa Maria Gloriosa dei Frari,
kyrkan där Monteverdi är begravd.

Foto: Per Ahlberg

Vädret under resan var det bästa och kören
kunde även njuta av staden Venedig med dess
smala gränder och torg liksom alla mycket
vältrafikerade vattenvägar. En oförglömlig resa
för församlingens kör, som fick Silverdiplom för
sina bägge framträdanden, vilket gladde såväl
sångarna som dirigenten Per Ahlberg.

Foto: Anita Burdén Ahlberg

Foto: Anita Burdén Ahlberg
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i gemenskap

Snart är julen här och det kan kännas svårt
för många. Men du behöver inte sitta ensam
på julafton om du inte vill.
Eller är det så att du och familjen har
fått nog av frosserikarusellen och vill
dra ner på alla måsten. Du kanske
är ny i stan eller din livssituation
kanske har ändrats. Det finns många
anledningar till att fira en alternativ
jul, en jul tillsammans med andra. En
jul i gemenskap.
I Mariakyrkan i Sätra firas julen
ihop med bekanta och obekanta per
soner som väljer att vara tillsammans.
Carola Hurtig och hennes pappa,
Sten-Bertil, mer känd som Stubben
Hurtig, har i tre år firat en alternativ
jul. De är två av
flera volontärer
som kommer till
Mariakyrkan
på förmiddagen
den 24 decem
ber för att duka
upp och ställa
i ordning allt.
Första året de
var med höll
man till i Olofs
gården men de
senaste två åren har firandet varit i
Mariakyrkan.
– Vi får både och på det här viset,
säger Carola. Vi är och hjälper till i
kyrkan fram till ungefär klockan tre
fyra på eftermiddagen och sen går vi
hem och firar ”vanligt” med familj
eller vänner.
För de som vill är det samling vid
krubban klockan 11.00 och därefter
serveras en enklare måltid som ändå
är lite julinspirerad. Efter lunchen
blir det sång och musik, lekar, prat
och gemenskap. Det brukar finnas en
pysselhörna för alla barn också.
– Ett vettigt sätt att fira jul på, sä
ger Stubben. Man får komma och gå
som man vill och det är liv och rörelse
från första stund, lägger han till.

Att komma till Mariakyrkan är fritt
för alla oavsett ålder. Vissa kommer
ensamma och andra kommer med
familjen, det finns tid och plats för
alla att mötas i gemenskapen.
– Det brukar komma kring 60-70
personer ungefär, allt från små små
barn till gamla gubbar som jag, säger
Stubben och plirar glatt.
Både Carola och hennes pappa
har alltid tyckt att det är trevligt att
träffa nya människor. Det blir fina
möten och de menar båda två att det
känns bra på alla sätt att få ge glädje
till andra.
– Mina
finaste minnen
från våra jular
i Mariakyrkan
och i Olofs
gården är alla
samtal kring
glöggbordet.
Det är så mysigt
på alla sätt att
sitta där och få
dela en stund
med andra människor, säger Carola.
Det kostar ingenting att vara med
och fira jul i Mariakyrkan och du
behöver inte meddela i förväg om du
tänker komma. Det är bara att dyka
upp och stanna så länge du vill. Hela
julfirandet, om du vill vara med och
samlas redan kring krubban, håller
på från klockan 11.00 till ungefär
klockan 15.00.
– Vi får båda ut mycket av att göra
det här tillsammans, säger Carola
och tittar på sin pappa och Stubben
håller med.
– Ja, det känns meningsfullt och
ger en bra känsla i kroppen. Och
extra kul är det att jultomten tittar
förbi och delar ut en liten klapp till
alla som kommer.

» Det är så mysigt
på alla sätt att sitta
där och få dela en
stund med andra
människor «
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Lena Liss välkomnar alla som vill fira Jul i
gemenskap i Mariakyrkan på julafton.

EFTERLYSNING…
Vill du baka en julkaka, laga mat och/
eller skänka en liten julklapp som vi
kan dela ut på julafton i Mariakyrkan?
Tanken är att både barn och vuxna
ska få en julklapp. Vill du vara med
och planera för julafton och även
vara med den dagen?
Kontakta Amber Cook
för mer information:
amber.cook@svenskakyrkan.se,
026–17 04 33
RIA OCH VERDANDI HÅLLER
OCKSÅ ÖPPET I JUL.
SITT INTE ENSAM,
ÄT FRUKOST TILLSAMMANS
RIAhuset på Bootsgatan 1 har öppet
alla dagar i jul. Vardagar 8.00–15.00,
helgdagar och dag innan helgdag
9.00–12.00. Frukost alla dagar.
ALTERNATIV JUL
MED VERDANDI
Kom och ät tillsammans och umgås.
Det blir julklapp till barnen och
underhållning. Julafton och juldagen
är det öppet fyra timmar. Kolla in
tiderna på www.verdandigavleborg.se/
Andersbergsskolans matsal, ingång
från Andreaskyrkan. Drogfritt.

Carola och Stubben
säger att det känns
meningsfullt att fira jul
tillsammans med andra
och att det är mysigt
att tillbringa en del av
dagen i Mariakyrkan på
julafton.

BAKGRUND OCH KURIOSA
TILL JUL I GEMENSKAP
Lena Liss, som nu arbetar som
samtalsstöd på Samtalsakuten, tog
initiativ till öppet hus i Olofsgården
på julafton 2014, det år hon började
som diakon i Heliga Trefaldighets
församling. Lena hade erfarenhet
som volontär från öppen gemenskap
på julafton i Falun där hon bodde
tidigare och hon tyckte det var en
så bra verksamhet. Därför föreslog
hon att Svenska kyrkan i Gävle skulle
återuppta sin tidigare tradition som
då legat nere några år.
Många volontärer hjälpte till och
bidrog med kakor och godis. Även
2015 firades julen i Olofsgården.
Sedan bytte Lena Liss tjänst till Mariakyrkan och tog då med sig julfirandet
dit och där har det varit sedan dess.
Lena har många fina minnen från
dessa jular, men ett minne känns extra
speciellt.
– Första året överraskades vi när
stjärnkocken Sayan Isakssons mamma
ringde och frågade om vi behövde
hjälp i köket. Då visste jag inte att
hennes son var en välmeriterad och
känd kock som drev flera restauranger i
Stockholm. Sayan har bland annat varit
ansvarig för maten på Nobelmiddagen.
Han lagade en underbart god grönkålssoppa och fräste prinskorv i vårt
lilla kök. Dessutom visade han sig vara
en otroligt ödmjuk och trevlig person.
– Svenska kyrkan i Gävle är en av
flera som bjuder in till gemenskap på
julafton.
Det blir en enklare julmåltid och
alla får också en liten julklapp med sig
hem och så sjunger vi julsånger och
psalmer och läser några texter som
hör julen till. Vi har blivit fler för varje
år. Förra året kom cirka 70 personer
i Mariakyrkan. Många uttrycker en
längtan och uppskattning över att få
komma till ett varmt och enkelt sammanhang. Välkommen du också!
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Clara var på besök med sin
gudmor och gillade konserten.
Hon kände igen många av
sångerna och blev mycket glad
över att ha fått en ballong.

HÄR KOMMER
PIPPI LÅNGSTRUMP
– MUSIK UR SAGANS
VÄRLD
Med denna konsert fick barnen
(och de vuxna) upptäcka den
svenska visskatten på ett annor
lunda sätt spelad på den stora
läktarorgeln i Staffans kyrka.
Efter konserten visade Joakim
Andersson, organist, hur orgeln
fungerar och sedan var det kö till
att prova på att spela. De som
ville och vågade fick även gå in i
orgeln och titta.

David blev mycket förtjust i orgeln,
särskilt när Joakim visade honom
hur man spelar jättestarkt.

BARNENS SIDA

Julavangeliet är berättelsen om Jesus födelse.
I Bibel för barn står det så här:

JESUS FÖDS

Vid den här tiden befallde kejsare
Augustus i Rom att alla människor i
hans rike skulle betala skatt. De måste
skattskriva sig i den stad eller by som
deras släkt en gång kom ifrån. Josef
måste därför gå den långa vägen från
Nasaret i Galileen till staden Betle
hem i Judeen för att skattskriva sig
tillsammans med Maria.
Maria skulle snart föda sitt barn.
Hon blev mycket trött av den långa
resan. När de äntligen kom fram till
Betlehem, var värdshuset redan över
fullt av människor. Josef och Maria
var fattiga. De fick bo i stallet, där
oxen och åsnan hade sin plats.
Medan de var där, var tiden inne
för Maria att föda. Och hon födde

sin son och lindade honom och lade
honom i en krubba.
Samma natt vaktade några herdar sina
får på ängarna utanför Betlehem. Då blev
himlen ljus som på dagen, och en ängel
stod framför dem. Herdarna blev mycket
förskräckta. Men ängeln sa: ”– Var inte
rädda. Jag bär bud till er om en stor
glädje, en glädje för hela folket. Idag har
en frälsare fötts åt er i Betlehem. Han är
Messias, Herren. Och detta är tecknet
för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är
lindat och ligger i en krubba”.
Plötsligt var där tillsammans med
ängeln en stor skara änglar, som sjöng
lovsång till Gud: Ära åt Gud i höjden
och fred på jorden åt människorna,
som han älskar.

När änglarna hade farit ifrån dem upp
till himlen sa herdarna till varandra:
”– Låt oss gå till Betlehem och se det som
hänt och som Herren har låtit oss veta”.
De skyndade iväg och fann Maria
och Josef och det nyfödda barnet som
låg i krubban. När de hade sett det,
berättade de vad änglarna hade sagt
till dem om detta barn. Alla som hör
de det blev häpna över vad herdarna
sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta
och tänkte mycket på vad det kunde
betyda. Herdarna vände tillbaka till
sina får och tackade Gud för vad
de hade fått höra och se. Allt var så
småningom som änglarna hade sagt.
Maria och Josef gav sin pojke namnet
Jesus, precis som ängeln hade sagt.

Här kan du rita hur du tror att stallet såg ut där Jesusbarnet föddes.
Eller kanske du hellre vill rita Marias åsna.
Klipp ut din teckning och gör en julklappsetikett av den.
Pippi var på besök och spelade
musik ur sagans värld.

--------------------------------------------------------------------------------------

Julfest med
julgransplundring

Till:

Julfesten är gratis men föranmälan
krävs på 026-17 04 70 eller gavle.
bokning@svenskakyrkan.se
Anmälan senast torsdag 3 januari. Tala
om vilken tid du vill komma.
Vänligen ange ev specialkost vid
bokning.
Lördag 5 januari 10.00 och 13.00

Från:
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Fikonmarmelad

Använd julens fikon och gör en god marmelad.
Den passar utmärkt till en bit vällagrad mögelost,
på frukostmackan eller varför inte på scones?
Om du vill smaksätta marmeladen kan
du tillsätta något av följande: 1 krm
torkad rosmarin, 1/2 krm chiliflakes,
1 tsk färsk riven ingefära, en bit hel
kanel eller en liten bit stjärnanis som
ger lakritssmak. Receptet ger ca 5 dl
fikonmarmelad.
FIKONMARMELAD
Förberedelse: 7 timmar
Tillagning: 20 minuter

Skär bort skaftet på varje fikon. Hacka
dem sedan grovt - förslagsvis i 1x1 cm
storlek eller till den storlek du vill ha.
Lägg fikonen i en kastrull och fyll
på med blötläggningsvattnet så det
täcker fikonen. Tillsätt smaksättare
om du vill ha det i.

Ingredienser: 180 gram torkade fikon
1/4 citron, 180 gram syltsocker

Skölj citronen och riv en fjärdedel av
skalet ner med fikonen. Pressa i citronsaft från en fjärdedel av citronen.
Koka på svag värme i 3 minuter under
omrörning.

Gör så här: Lägg de torkade fikonen
i en skål och täck med vatten. Ställ i
kylen i ca 7 timmar. Häll av fikonen
och spara vätskan.

Rör i syltsockret och koka ytterligare
drygt 10 minuter under omrörning.
Marmeladen tjocknar när den svalnar.
Häll upp i valfri burk.

Fikon - Ficus carica

Fikon är vanliga i södra delen av
Europa samt i länder kring Arabiska
halvön. Fikonträdet har ett mycket
utbrett rotsystem som gör att det
kan uthärda de långa, torra somrarna i dessa delar av världen.
Det torkade fikonet har en
mycket hög sockerhalt och används
i många bakverk som ersättning till
andra sötningsmedel.
Uttrycket ”att sitta under sin
egen vinstock och sitt eget fikon
träd” nämns på flera platser i
Bibeln. En symbol för fridfulla,
goda och trygga förhållanden.
(1 Kungaboken 4:25; Mika 4:4;
Sakaraja 3:10)

