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STILLHET, SVALKA OCH
MYGGFRITT! VÄLKOMMEN
IN I KYRKORNA I GÄVLE

FIRA GUDSTJÄNST I DET FRIA

– FLERA TILLFÄLLEN ATT VÄLJA PÅ

SOMMARCAFÉER

– MED MUSIK, PRAT OCH FIKA
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LEDARE

Att byta
utsiktspunkt
behöver emellanåt byta utsiktspunkt, se från ett annat håll och få nya perspektiv.
Kommer vi upp på en höjd så ser omgivningen
annorlunda ut. Är det ljust ser vi annat än när det
skymmer. Årstiderna och årets rytm ger också
möjligheter att se livet från olika perspektiv. Nu
är vi i den ljusaste av tider, med annalkande sommar, och vi kan byta utsiktspunkt. Vad ser vi på ett
nytt sätt när det är sommar? När vi förhoppningsvis får en stund att stanna upp – vad ser vi då?
En enkel upplysning på Wikipedia ger mig ett
nytt perspektiv på sommar: Det som är sommar
hos oss, är torrperiod i andra delar av världen.
Torka, med dess följder för människors möjligheter
att kunna odla, skörda och få mat, det är att se
på livets villkor från ett annat håll, och att se
mitt liv i tacksamt ljus.
Det finns andra sätt att byta utsiktspunkt.
Jesus utmanade ofta sin omgivning genom att
byta perspektiv. Det var verkligen att se från ett
annat håll när han sa att de sista ska bli de första
och de första ska bli de sista. Inte helt lätta ord
att förstå alla gånger. Men de ger chansen att
tänka från ett nytt håll, att byta utsiktspunkt.
Jag hoppas du kan hitta platser, stunder och
sammanhang som ger dig nya perspektiv och nya
insikter som blir viktiga i ditt liv. Förhoppningsvis kan sommaren med dess ljus och rytm inspirera
dig till att vilja och våga byta utsiktspunkt.
Lycka till med den möjligheten i sommar!
VI MÄNNISKOR

OM INTRON
En hälsning från Svenska kyrkan i Gävle som skickas till 37 500 hushåll.
Tidningen kommer ut sex gånger per år. 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 00 eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se.

Personal från Svenska kyrkan i Gävle
Svenska kyrkans bildbank IKON och
Pixabay.com samt foton tagna av personal från Svenska kyrkan i Gävle
PRODUKTION OCH GRAFISK FORM Billy Holm, Background, www.bkgr.se
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FOTO DÄR INGET ANNAT ANGES
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026-18 73 90 HÖGSKOLEKYRKAN 026-17 05 63 SJUKHUSKYRKAN 026-15 49 83
026-17 04 38 TECKENSPRÅKSVERKSAMHETEN 026-17 04 44 SMS 070-495 52 69
KYRKOGÅRDSENHETEN Telefontider måndag–torsdag 9–15, fredag 9–14, lunch 12–12.45
GRAVSKÖTSEL- OCH GRAVRÄTTSÄRENDEN 026-17 05 60 BESÖKSADRESS Nobelvägen 2, Teknikparken
SKOGSLJUS KAPELLKREMATORIUM: DET EVIGA LIVETS OCH UPPSTÅNDELSENS KAPELL: 026-51 85 95,
gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se DIAKONIRÅDET (ideell förening) 026- 17 04 48
FAMILJERÅDGIVNINGEN
SAMTALSAKUTEN

SVENSKA KYRKAN I GÄVLE Box 1423, 801 38

Gävle

BESÖKSADRESS Kaplansgatan 1 TELEFON 026-17 04 00
E-POST gavle.pastorat@svenskakyrkan.se
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Internationella
orgeldagar 2017
24–27 augusti
Internationella orgeldagar startade
1975 i Heliga Trefaldighets kyrka, och
har sedan dess ägt rum vartannat år.
Sedan 2015 växlar konserterna mellan
Heliga Trefaldighets kyrka och Staffans
kyrka. Ett traditionellt inslag är även
en klockspelskonsert från Rådhuset.
Välkommen till dagar med orgelmusik.
Njut av musik komponerad av dåtidens
och nutidens mästare.
Torsdag 24 augusti

Lunchmusik
SUPERPYSSEL I ANDERSBERG

Under några veckor i vår ordnade Svenska kyrkan i Gävle och Edgekollektivet pyssel för
barn mellan 7 och 12 år i Andreassalen i Andersberg. Varje vecka fick barnen prova på en
ny teknik och nytt material. Det blev många skratt, samtal och skapande.

SAMTAL OCH MÖTEN KRING FRÅGOR
GÄLLANDE EXTREMISM OCH NAZISM

Joakim Andersson,
organist i Staffans kyrka, Gävle
Heliga Trefaldighets kyrka 12.30

Orgelkonsert

Ján Vladimír Michalko, orgelprofessor
vid musikakademin i Bratislava, Slovakien
Staffans kyrka 19.30
Fredag 25 augusti

För att förebygga och motverka främlingsfientlighet behövs samtal och möten.
Fritidsgården Legenden och Svenska kyrkan samarbetar i ett projekt rörande frågor
om bland annat extremism.

Klockspelskonsert
från Rådhuset

SAMARBETE MED IK SÄTRA

Orgelkonsert

Det finns många unga som inte är engagerade i idrott eller
andra fritidsaktiviteter. Unga utan utbildning och arbete. Nu
pågår en satsning av Svenska kyrkan och IK Sätra att försöka nå
dessa unga och tillsammans med dem skapa en meningsfullhet,
en mötesplats där alla blir sedda.

Michael Dierks, organist
i Tyska kyrkan, Stockholm
12.30
Gammal spansk musik och musik av
J A Krygell, C Cappelen, Ch M Widor
och M Dupré Dariusz Bakowski-Kois,
orgelprofessor vid musikakademin i
Krakow, Polen
Heliga Trefaldighets kyrka 19.30
Lördag 26 augusti

KYRKOGÅRDSENHETEN HAR FLYTTAT

Kyrkogårdsenhetens kansli hittar du
i Teknikparken på Nobelvägen 2.
Ring på 026-17 05 60 så får du hjälp
att hitta.
Telefontiderna är:
måndag-torsdag 9-15
fredag 9-14
lunch 12-12.45

Anders Markevall i sitt nya rum på Nobelvägen 2.

GRATTIS TILL VINNARNA!

Varmt välkommen!

I Gefle dagblads och Arbetarbladets kryssbilaga den 13 april fanns möjlighet att kryssa med
Svenska kyrkan i Gävle. Många antog utmaningen och flera hundra personer skickade in
rätt svar, Luther! Dragningen av vinnare har nu skett. Första pris, ett bidrag till insamlingskampanjen ”En ko kan rädda liv”, gick till Lena Lundgren Rörick, Furuvik. Birgitta Eidissen,
Uppsala vann andra pris, ett skolstödspaket ur kyrkans internationella arbete för barns
möjlighet till en trygg framtid. Maj-Britt Eriksson, Järbo, ger ett bidrag till en jordbrukskurs i bl a Etiopien. Ett stort grattis till er alla tre. Ta chansen du också och stöd Svenska
kyrkans olika projekt för att hjälpa människor till ett bra liv.
Mer information hittar du på www. svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Lunchmusik

Fransk orgelklang
Per Ahlman, organist i Heliga
Trefaldighets kyrka, Gävle
Staffans kyrka 12.30

Orgelkonsert

Maija Lehtonen, orgelprofessor vid
Oulu universitet. Finland
Staffans kyrka 19.30
Söndag 27 augusti

Orgelhögmässa

med mottagning av församlingsherde
Carin Zetterberg. Musik för två orglar
Joakim Andersson/Per Ahlman
Staffans kyrka 11.00

Orgelkonsert

Musik av J S Bach, C Franck, C Saint Saens
och L Vierne. Colin Walsh, huvudorganist i
Lincoln cathedral England
Heliga Trefaldighets kyrka 19.30
Programmet finns du på
svenskakyrkan.se/gavle
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G ÄV L E P R I D E 17–20 AU G U S T I

VAR INTE RÄDD 365

”Var inte rädd!” Så säger ängeln till Maria. ”Bekymra er inte,
känn ingen oro!” så säger Jesus till oss. Ja, det finns faktiskt över
365 ställen i bibeln med dessa uppmaningar! Och likt änglar och
profeter ska vi få göra just detta i sommar under Gävle Pride;
vi ska få ropa: var inte rädda! Guds kärlek är oändlig!
TEXT HELEN LINANDER

Många vet att det finns platser i världen, som till
exempel Tjetjenien och Uganda, där det är livsfarligt
att älska fel person. Vi får nästan dagligen ta emot
rapporter om massavrättningar och tortyr. Det många
kanske inte vet är att det kan vara livsfarligt att älska
fel person även här i Sverige. Faran är inte lika uttalad
och kanske inte lika omfattande, men den finns.
Har du till exempel någonsin blivit spottad på när
du gått hand i hand med den du är gift med? Har du
någon gång behövt smita ut bakvägen från en nattklubb, eftersom det stått en grupp arga människor
utanför med knutna nävar? Har du någon gång fått
höra att Gud hatar dig, att du är en defekt i skapelsen och att du förtjänar att bli våldtagen till döds?
Det har jag, och många med mig. En del har varit
med om ännu värre.
Den mest smärtsamma perioden i mitt liv, var när
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jag på allvar trodde att Gud inte älskade mig. Jag hade
fått höra att himmelriket inte stod öppet för sådana
som mig och jag blev rädd. Rädd för domens dag. Rädd
för den ilska som började gro inuti mig.
Tack och lov fanns det andra röster också! Röster
som sa att jag var älskad, precis som jag är. Gud fann
sin väg in i mitt hjärta, och jag tror att en av anledningarna till det är att Svenska kyrkan fanns på plats
en sommar under Stockholm Pride och visade på
kärlek och gemenskap.
Ja. Svenska kyrkan behöver finnas på plats under
Gävle Pride. Visa att kärlek alltid övervinner rädsla
och hat. Visa solidaritet med rättvisan, med allas lika
värde. Det behövs, precis som änglarna, ropa till hela
mänskligheten: Var inte rädda! För vi kommer med ett
kärleksbud: Du är älskad! Du är Guds ögonsten! Bär
därför din kärlek med stolthet!
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Kom och var
med i paraden
den 19 augusti

Annica med plakat under Gävle Pride 2016.

Annica och Linnéa var med under Gävle pride 2016.
Vi ställde ett par frågor till dem om priden.
1. Du som besökte Gävle Pride förra året, hur tyckte du att det var?
2. Varför ska vi fira Gävle Pride?
ANNICA HÖGMAN
1. Det var varmt, blåsigt och roligt!
Jag kände mig stolt över att gå i tåget
och då för Svenska kyrkan i Gävle.
Min dotter gick en bit bakom mig
med sina vänner och det var fint att
få dela upplevelsen med henne.
Det jag insåg när vi gick där var att
vi skulle kunna ha varit lite modigare,
lite ”busigare” och lite mindre allvarliga.
Så nästa gång behöver vi ha lite mer
av glädje, musik och kanske dans i
tåget? Här kan alla hjälpas åt i 2017
års tåg!
2. Jag funderade ett tag över vad ordet
fira faktiskt står för. Hittade det här
på nätet, dvs 13 förklaringar till varför vi ska fira Pride! Högtidlighålla,
hylla, gratulera, lyckönska, uppvakta,
hedra, ge fest för, fetera, celebrera,
prisa, berömma, festa, rumla.

LINNÉA WINTERROS
1. Gävle Pride överraskade mig både
vad gäller utbudet och uppslutningen.
Att paraden på lördagen skulle bli
så lång och att Gävleborna skulle
bjuda på sig själva som de gjorde var
kul. Men också mängden evenemang
under veckan var fler än jag vågat
hoppas på. Vi besökte bland annat
en konsert i Heliga Trefaldighet med
lokala artister som var mycket bra.

Svenska kyrkan går med under parollen
”var inte rädd 365”. Vi ses och peppar
kl 12, en timme innan avgång. Kom och
gå med du också så att vi blir många
som går för att sprida kärlek.
En vecka innan är det tid för tillverkning av plakat och fika. Där kan
även du som inte har möjlighet att gå
i paraden vara med.
Om du vill vara med och påverka
paradens planering kan du höra av dig till
Linda Gavell: linda.gavell@svenskakyrkan.se, 026-17 05 15.
” Var inte rädd! DU är älskad!”
Och mycket annat…
”Preaching Pride och Nådens gåvor”,
en temamässa i Heliga Trefaldighets
kyrka, regnbågsmässa i Mariakyrkan,
regnbågsnatt i Heliga, workshop –
”Preaching pride”, mat och framtidsmingel i Maria och mycket mer händer
den 17-20 augusti under Gävle Pride.
Alla detaljer hittar du i sommar på
webben och i sociala medier.
gavlepride.com/programmet
svenskakyrkan.se/gavle/pride

2. Vi ska fira Gävle Pride för att fortsätta stärka hbtq-personers rättigheter i samhället och utmana de
normer som finns. Jag tror också det
är extra viktigt att vi firar Pride och
på så sätt visar att vi står upp för alla
människors lika värde i en tid när
så många mörka krafter försöker ta
över och skapa vi-och-dom-känsla i
samhället.
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Sommarcaféer
Njut av en fikastund med underhållning i sommar.
Du kan alltid läsa mer på svenskakyrkan.se/gavle

Björsjökyrkan. Musik och fika i sommarkvällen. Fri entré,
vid fikat samlar vi in pengar till något välgörande ändamål.

SUNSET SERENADERS

SOMMARCAFÉ
I HEMLINGBY

Först en andakt sen kaffeservering
och underhållning. Fika kostar 20:-.

Robert Spång, Nils Ahnland
och Nisse Palm tar oss till det
tidiga 30–talets Amerika med sin
musik. Stämsång, steel guitar,
orkestergitarr och ståbas.

För dig som har svårt att ta dig dit
finns möjlighet att få skjuts från Staffans Hus och Andersbergs centrum.
Ring Roger Holmström, 026-17 05 64
för anmälan och information.

Torsdag 3 augusti 18.00

Onsdagar i juni 14.00–16.00
Hemlingby kyrka.

TOMASKYRKANS
SOMMARCAFÉ

Anna Wikfeldt berättar om sommarens
utställning, "Ängeln med trasig basun".
Kaffeservering och allsång med Mari Dahl.

SKRIVET OCH OSKRIVET
– VISOR OCH KORALER
FÖR SÅNG OCH GITARR

Torsdag 29/6 14.00. Tomaskyrkan

Anna Wikenius, sång och Jacob
Grubbström, gitarr har spelat
och sjungit tillsammans i många
år. Nu blir det visor från förr och
nu, kända och okända visor av
Cornelius Vreeswijk, Bo Nilsson,
Bellman men även folkvisor och
koraler. Allt i nya arrangemang!

Åke Hillström, gitarr
Magnus Wallinder, dragspel

Torsdag 17 augusti 18.00

Torsdag 10 augusti 18.00

EN RESA I SVENSK
VISA OCH FOLKMUSIK

KRYDDANS JAZZBAND

Detta mycket populära 7-mannaband återkommer för att än en gång
bjuda publiken på en härlig kväll i
tradjazzens tecken! Det är svårt att
sitta still när Kryddans drar igång!
Torsdag 24 augusti 18.00

CAFÉ PÅ MARIAKYRKANS UTEPLATS

Kom och delta i gemenskapen, fika, musik och andakt.
Ingång mot bäcken. Forellplan i Sätra, på baksidan av kyrkan.
Vid regn är vi inomhus. Fika 20 kr.

SOMMARCAFÉ I
KYRKPARKEN

4/7 Familjen Wennberg spelar
och sjunger visor
11/7 "En musikalisk vandring i
sommarens tid" – Carin Zetterberg
och Per Ahlman
18/7 ”Välsigna årets gröda”.
Folkvisor och andra låtar – Stejsa:
Kajsa Cedervall Westerman och
Stefan Cedervall
25/7 Lars Ädel, Sivert Schönning
och Jörgen Strömberg bjuder på
svängig musikunderhållning från
visa till jazz.
Tisdagar i juli 13.00–15.00
Heliga Trefaldighets kyrka/kyrkparken

Onsdagarna 5/7 och 19/7 14.00–15.30

SOMMARCAFÉ STRÖMSBRO

Gemenskap, fika, musik och andakt på församlingshusets innergård. Vid
regn är vi inomhus. Fika 20 kr.
Onsdagarna 12/7 och 26/7 14.00-15.30. Strömsbro församlingshus, Iskällargatan 6
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #3 J U N I 2017

STINAGÅRDSTRÄFF

Välkommen till gemenskap med enkelt
fika på innergården. Vid regn inomhus.
Tisdagarna 4/7, 18/7, 1/8, 15/8 10.00
Strömsbro församlingshus, Iskällargatan 6
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Böna kapell

Högmässa
Thomas Erixon och Roger Bergel.
Gratis kyrktaxi avgår från Mariakyrkan
och Strömsbro kyrka 10.30. Åter 13.00.
Medtag egen kaffekorg eller köp
kyrkkaffe på Böna café.
Söndag 25/6 11.00

BRÄNNPUNKT HELIGA

– EN EFTERMIDDAG FULL AV MÖTEN!
I slutet av mars bjöd Svenska kyrkan
i Gävle in till ett gemensamt samtal
med ungdomar från olika grupper och
sammanhang, samt de som arbetar för
och tillsammans med unga. Temat för
eftermiddagen var ”Att bli människa i
Gävle – uppväxt och framtid.” Detta
inföll samtidigt med biskopsvisitationen* och biskop Ragnar Persenius
utmanade med frågan: Vad gör ni för
att skapa goda förutsättningar för
ungas liv och framtid?
På plats fanns ett öppet samtalsforum med gruppdiskussioner, ”öppen
mick” och nätverkande. William
Persson från Shock studio, berättade
vad studion betytt för honom i form
av en mötesplats.

Representanter från Find hope,
Karl Nässén ungdomsstrateg Gävle
kommun, Gävles unga och ”fältarna”
från socialtjänsten berättade också
om sina arbeten. Mari Al Adehesi,
ungdom som ville ta plats, pratade
om "Det goda livet".
Dessutom presenterades ett barnboksprojekt – ”Att komma till ön
med skatten är inget äventyr”.
Mellan samtalen fick alla deltagare
skriva upp ämnen de ville samtala
om. Sedan samlades olika grupper
och pratade. Det blev många möten
och nya kontakter knöts.
Behov av meningsfulla mötesplatser
var något som återkom under alla
samtalen.

Gudstjänst och
sommarmöte
Välkommen till EFS sommarmöte efter
gudstjänsten. Efteråt serveras Janssons
frestelse på Hembygdsgården.
Gratis kyrktaxi avgår från Strömsbro
kyrka 15.30. Åter 18.00.
Söndag 30/7 16.00

Högmässa
Svenny Hellström och Claes Gunnar
Larsson. Medtag egen kaffekorg eller
köp kyrkkaffe på Böna café.
Gratis kyrktaxi avgår från Mariakyrkan/
Strömsbro kyrka 10.30. Åter 13.00.
Söndag 13/8 11.00

*Biskopsvisitation är ett tillfälle för en biskop inom Svenska kyrkan att träffa
anställda, förtroendevalda och församlingsbor för att ta del av församlingarnas
verksamhet och prata om framtiden.
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #3 J U N I 2017
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Midsommarkärlek
Vi i Sverige är kända för att älska naturen omkring oss. Vi tar
promenader och gör utflykter. Vi rör oss i skogarna, fjällen och
skärgården. Eller tar en promenad längs ån. Vi njuter av olika
årstider och kanske allra mest av sommaren, när vindarna är
ljumma och vattnet är badvarmt.

V

i älskar de allra flesta djur
vi har omkring oss. Vi odlar växter och vi plockar
blommor, tar in och gör
fint. Det handlar helt klart om kärlek.
Det är också väldigt tydligt att
vi älskar de människor som vi har
närmast omkring oss. Ingenting är
viktigare än att ge våra barn och
deras barn en trygg uppväxt och en
ljus framtid. Vi vill verkligen stärka
barnens hopp och tro på framtiden.
Vi vet att engagemang och livsmod är
lika viktigt som ekonomisk trygghet
och rättvisa löner.
Vi har också stor kunskap om att
den natur vi lever i är skör och ömtålig. Vi vet att miljön drabbas hårt
av utsläpp och konstgödsel. Jordarna
utarmas när vi belastar dem för hårt.
Luften förorenas och vattnet försuras.
Klimatet drabbas hårt av det vi kallar
produktion och konsumtion. Värmen
stiger på jorden. Öknarna växer och
isarna smälter. Och ovädren blir allt
mer extrema.

Tanke och handling

Men ändå fortsätter vi att bygga till
och bygga om. Vi satsar allt mer på
tekniska prylar och byter våra plattor
och telefoner i allt högre takt. Vi köper kläder som aldrig förr och byter
snabbt ut det som fått en fläck eller
en nagg i kanten. Och vi kör bil fram
och tillbaka över landet för att inte
missa något kalas eller evenemang.
Fast vi vet att allt detta sammantaget
äventyrar vår framtid.

Det är något som inte stämmer här.
Det är som att vår kärlek till naturen
och vår kärlek till våra barn och deras
barn inte får genomslag i vårt sätt att
leva. Tanke och handling, känsla och
förnuft verkar inte gå ihop. Det är svårt
att förstå var glappet finns någonstans.
Och därför vet vi inte heller hur vi ska
komma till rätta med problemet.
Dåligt samvete är inte någon bra
grund för att förändra vårt sätt att
leva. Att skämmas och känna skuld
ger inte kraft och mod att hitta nya
vägar mot framtiden. Inte heller
rädsla ger någon varaktig förändring.
Därför är det ingen nytta med att vi
räknar upp hoten för varandra. Om
vi inte samtidigt hittar engagemanget
och inspirationen.

Kärleken inspirerar

Kärlek däremot är den kraft som på
djupet kan förändra livet och tillvaron
för människor och djur. Kärleken är
det som verkligen kan engagera oss
och inspirera oss. Alla som har blivit
förälskade vet hur livet får nya färger
och ny kraft. Och de människor som
flyr från sitt land och ger upp alla
former av jobb och karriär för att ge
sina barn en bättre framtid, de visar
att kärleken till barn och barnbarn är
en fantastisk drivkraft.
I dagens situation måste vi låta all
vår kärlek få samverka och påverka
vårt sätt att leva. Därför satsar Svenska
kyrkan numera på midsommarhelgen
som en helg för att lyfta fram vår
kärlek till människor, djur och

natur. För att motivera oss att också
ändra vårt sätt att leva. För att föra
samman kunskapen och kärleken till
allt som lever så att vi både pratar
om kärleken och lever efter den, tar
ställning för livet och ger varandra
tillbaka tron på framtiden.

Nya val för framtiden

Under sommaren får vi hjälpa
varandra ut i naturen. Vi får njuta
av värmen och ljuset. Många av oss
får några extra stunder tillsammans
med släkt och vänner. Somliga får
sommarlov eller ledigt från jobbet.
Andra får på annat sätt ta för sig av
den svenska sommaren. För att stressa
av och ta in. För att fyllas på och
inspireras. För att älska, tänka efter
och göra nya val för framtiden.
Och som symbol för förändring
står midsommarhelgen här och
ropar på oss. Upptäck hur mycket
av liv och längtan det finns runt
omkring dig, ropar den. Känn hur
mycket kärlek och mod du har inom
dig, viskar den. Öppna ögonen och
se dig själv, din vän och den natur
som omger dig. Och gå vidare i livet
något förändrad, något mer benägen
att ifrågasätta nutidens vanor och
förväntningar och något mer beslutsam att leva i din kärlek till allt som
lever och är.
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”I denna ljuva sommartid gå ut min själ…
…och gläd dig vid den store Gudens gåvor.” Så börjar psalm 200, en av
våra kära sommarpsalmer. Psalmen fångar in något centralt i den svenska
folksjälen och andligheten – vår djupa kärlek till naturen och skapelsen.

N

är våren och sommaren är
här vill vi inte längre sitta
inne i stugorna. Då längtar vi ut för att njuta och
glädja oss över ”den store Gudens gåvor” som vi så tydligt möter i sommarens blommande grönska, fågelsången
och hela skapelsens skönhet. Vi är nog
många som finner sinnesro och frid i
den stora katedralen där utomhus. Vi
har nog alla våra smultronställen som
vi längtar ut till. Kanske en skogstjärn, fjällets vidder eller havet.
Denna vår djupa längtan ut i naturens

stillhet är inget nytt. Jesus kallade sina
lärjungar ifrån stadens stress och puls
– ut till stillheten i öknen. Där fanns
tid, tystnad och kravlös gemenskap.
I Markus evangelium säger han till
dem: ”Följ med mig bort till en öde
trakt, så att vi får vara ensamma och
ni kan vila er lite.”(Markus 6:31)
Den uppmaningen gäller för oss än
idag. Att dra sig undan på detta sätt
kallas i kyrkans tradition för ”retreat”
eller ”reträtt”. Det anordnas regelbundet stilla dagar och reträtter där
det finns utrymme för vila och åter-

hämtning, ofta på natursköna platser
och kursgårdar. Pilgrimsvandringar
har också återigen blivit ett vanligt
inslag i vår kyrka. Pilgrimsvandraren
vandrar i två riktningar, en yttre resa
och en inre resa. Erfarenheten är att
”den längsta resan är resan inåt”
som Dag Hammarsköld utryckte det,
kanske också den mest spännande av
alla resor.
Ta din längtan på allvar och kom
ut! ”Se hur i prydning jorden står, se
hur för dig och mig hon får så underbara håvor.” (Sv Ps 200)

Pilgrimsvandring

Vandringsgudstjänst

Vi börjar med morgonbön i Strömsbro kyrka 9.00 och
avslutar i Böna kapell ca 15.00. Vandringen är ungefär 11
km, på skogsbilväg och stigar. Ta med vatten, matsäck,
sittunderlag och gärna vandringsstav. Vi åker linjebuss 95
tillbaka till Strömsbro. Ingen anmälan behövs.

Vi börjar 11.00 i Björsjökyrkan med andakt och vandrar
sedan till Bomhus kyrka. Vandringen är ca 2.5 km på gångoch grusväg. Under vandringen gör vi ett par stopp och
räknar med att vara framme i Bomhus kyrka ca 12.30, där firar
vi andakt och fikar. Det går bra att ansluta till Björsjökyrkan
eller Bomhus kyrka.

Mer information: Ingmari Lyreskog, 026-17 05 07,
ingmari.lyreskog@svenskakyrkan.se
Lördag 17/6 9.00
Strömsbro kyrka – Böna kapell

Mer information: Tomas Folkegård
026-17 05 53, tomas.folkegard@svenskakyrkan.se
Söndag 18/6 11.00. Björsjökyrkan

Friluftsgudstjänst

Gudstjänst på Lövgrund

Kyrkkaffe serveras.
Vid regn är vi inomhus.

Thomas Erixon och Rogel Bergel

Midsommardagen 24/6 10.00
Strömsbro församlingshus
innergård
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Midsommardagen 24/6 13.00
samt söndag 6/8 14.00
Lövgrunds kapell

Sommarutflykt
med friluftsgudstjänst…
… vid Lerviks Heliga Trefaldighetskälla.
Peter Hallgren Stjerndorff och Anna-Sara
Berencreutz. Medtag kaffekorg. Vid dåligt väder firas gudstjänsten i Böna kapell.
Söndag 20/8 Buss avgår
från Björsjökyrkan 10.00.
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VAD GÖR DU MED DIN RÖST?

Svenska kyrkan är en öppen och demokratisk folkkyrka med rum för alla,
både sökare och troende. Det är medlemmarna, som genom att rösta i kyrkovalet,
som väljer vilka som ska vara med och besluta i kyrkomötet, stiftsfullmäktige och
fullmäktige på lokal nivå.

RÖSTA I KYRKOVALET 17 SEPTEMBER
I år är det kyrkoval. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som
ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Vad tycker du är kyrkans viktigaste uppgift?
Hur ska kyrkans arbete bedrivas? Din röst är viktig!*
* Förra valet röstade 11,4% Rösta i kyrkovalet!

Förtidsröstning

Rösta i vallokal på valdagen
Plats:

Kyrkans hus, Kaplansgatan 1
Strömsbro församlingshus, Magasingatan 34
Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59
Andersbergs centrum, Vinddraget 22
Staffans kyrka, Staffansplan 1
Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2
Mariakyrkan, Forellplan 3
Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6

Rösta på röstmottagningsställe på valdagen

Tid:

söndag 17 september 09-20*

Plats:
Tid:
samt

Plats/tid:

Kyrkans hus, Kaplansgatan 1
måndag - fredag 4-16 september 9-17
tisdag 5 september
17-20
lördag 9 september
10-14
torsdag 14 september 17-20
lördag 16 september
10-14
söndag 17 september 09-20*
*med avbrott 10.45-12.30, då huvudgudstjänst firas

Böna hembygdsgård
Ytterharnäs skola
Lillhagsskolan, Bomhus

*med avbrott 10.45-12.30, då huvudgudstjänst firas

09-11
13-15
09-11, 13-18

Rösta med bud

Om du t e x befinner dig på häktet eller bor på ett serviceboende och inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe
finns möjlighet att budrösta. Budröstningspaket hämtar du på
Kyrkans hus, Kaplansgatan 1.

VaR mEd oCh fÖrÄNdrA
fRaMTidEN fÖr mÄnNIskOR
sOm lEvER i uTsATthET!
Tillsammans gör vi skillnad!

Ge eN gÅvA!

PG 90 01 22-3
BG 900-1223

svenskakyrkan.se/internationelltarbete

medlem av
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Inte som du tror

Konfirmation 2018

Det som är bra med att konfirmeras är att det är kul, man får nya kompisar och känner sig värdefull och
unik och behövd. Så brukar konfirmanderna svara när man frågar dem. Vi pratar om livet och om tro
och upptäcker nya saker. Vi fikar och tar det lugnt tillsammans. Dessutom får du åka på läger och resor
och så får du extra tid för ditt specialintresse. De andra konfirmanderna är lika gamla som du och de
unga ledarna är några år äldre. Och så möter du dem som jobbar i kyrkan. För Svenska kyrkan i Gävle är
det viktigt att alla känner sig välkomna. Har du önskningar och särskilda behov? Hör av dig, så hittar vi
tillsammans en bra lösning. Vi erbjuder även en konfirmandgrupp för särskoleelever.

FOTBOLL

Livet är en lagsport. Alla delar i laget behövs för att spelet ska
bli bra. Till fotbollsgruppen är alla fotbollsintresserade tjejer och
killar välkomna, oavsett om man tillhör ett lag eller inte. Gruppen
träffas på Sörby IP och i Tomaskyrkan ungefär en helg eller
veckodag i månaden och åker på läger till Hälsingland.
START

3 oktober

Anna Forsgren
anna.forsgren@svenskakyrkan.se, 026-17 05 39

KONTAKTPERSON

PILGRIM

LAN

Det här är gruppen för dig som gillar gaming. Vi träffas
i Tomaskyrkan en lördag i månaden för samtal om kristen tro,
dataspel och den digitala världen. Efter konfirmationen åker vi på
en gemensam resa till Dreamhack i Jönköping.
30 september
Sofia Wester Eriksson
sofia.wester-eriksson@svenskakyrkan.se, 026-17 05 65

START

KONTAKTPERSON

Inom kyrkan finns traditionen att vandra tillsammans och tala om livet – det
kallas att vara pilgrim. Som pilgrimskonfirmand 2018 kommer du att få göra
en längre resa precis som kristna gjort i många hundra år. För när du är på
resa får du också ett tillfälle att tänka och reflektera över dina val i livet.
Vi kommer också att ha samlingar och ibland vara ute och vandra i Gävles
omgivningar. Träffarna blir en tisdagskväll och en helgdag i månaden.
Under påsken 2018 åker vi på en utlandsresa.
26 september
Meta Mahl
meta.mahl@svenskakyrkan.se, 026- 17 05 51

START

KONTAKTPERSON
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WALES

Att åka till Cardiff, träffa ungdomar och se verksamheten
i Church of Wales är en fantastisk upplevelse. Innan resan
träffas gruppen i Mariakyrkan en vardagkväll i månaden.
27 september
Angelica Franzén
angelica.franzen@svenskakyrkan.se, 026-17 05 79

START

KONTAKTPERSON

KÖPENHAMN

Var med om en resa till dina innersta tankar och till Köpenhamn.
Gruppen träffas varje tisdagkväll i Björsjökyrkan för att
diskutera, fundera, utforska, ställa frågor och söka svar.
26 september
Sven-Eric Dahl
sveneric.dahl@svenskakyrkan.se, 026-17 05 21

KONTAKTPERSON

KONTAKTPERSON

Unik

TRO

Nytt

Värdefull
älska LEVA

tillsammans
KOMPISAR
himmel
BEHÖVD

lära

21 september
Maritha Lechnio
maritha.lechnio@svenskakyrkan.se, 026-17 05 98

START

Prata

FIKA

VARA

Vill du gå på en upptäcktsresa både i den kristna tron och i en
spännande stad? Då är Berlingruppen något för dig. Gruppen
träffas på torsdagar i Strömsbro församlingshus och under
påsklovet 2018 åker vi till Berlin.

känna

BERLIN

Jag

START

KUL

Älskad
gemenskap

Även du som är vuxen kan konfirmeras

Blev du aldrig konfirmerad som 15-åring eller kanske känns de existentiella frågorna mer aktuella idag, när du fått lite
perspektiv på livet. I Svenska kyrkan i Gävle finns både grupper för gymnasieungdomar och vuxna.
KONTAKTPERSON

Linda Bodin Sporre, linda.bodin.sporre@svenskakyrkan.se, 026-17 04 42
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Svenska kyrkan i Gävle

önskar dig en …
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Romantik i Staffan

Romantik, spänning och vackra toner under Staffans kyrkas valv. Serien
Romantik i Staffan anspelar på den musikaliska romantiska epoken. En
epok där tonsättare låter sig inspireras av sina känslor, sagor och naturen.
Onsdagar hela sommaren 19.00 (7/6–16/8)
Fikaservering från 18.00, Staffans kyrka

Kom och sjung!
En kör för alla åldrar och för alla som
vill sjunga tillsammans med andra
och som kanske vill lära sig svenska
på ett roligt och spännande sätt.
Sofia Jeppsson leder dig rätt och du
behöver inte ha sjungit i kör innan,
det viktigaste är att du kommer!
Måndag 19/6 och 26/6 18.00
Kyrkans hus, Kaplansgatan 1

Musikgudstjänst
I denna ljuva sommartid
Sommarens vackra sånger framförda
av en solistkvartett under ledning av
Anna-Sara Berencreutz.
Peter Hallgren Stjerndorff, präst
Midsommardagen 24/6 18.00
Bomhus kyrka

Musikgudstjänst Skapelsen

Bomhus kyrka 110 år
Vi firar Bomhus kyrkas 110:e födelsedag med mässa, kaffe och tårta.
Anders Lindgren, Anna-Stina Grönberg
och Göte Andersson, trumpet.
Söndag 23/7 11.00
Bomhus kyrka

Bussutflykt till
Bror Hjort-museet i Uppsala
och Nostalgimuseet vid
Strömsbergs bruk

Sommargudstjänst

Onsdag 16/8, avfärd från Resecentrum
Gävle kl 9 och hemkomst ca kl 18. Hela
resan teckenspråkstolkas.

Sommargudstjänst tillsammans
med Bomhus hembygdsförening.
Peter Hallgren Stjerndorff och
Gunilla Winter. Kaffeservering.
Söndag 13/8 11.00
Bomhus hembygdsgård

Surströmmingsfest
Festen är ett samarrangemang
mellan församlingen och EFS.

Eva Arnfelt på trumpet och näverlur
och Per Ahlberg sommarmusik på orgel.

Mer information: Petter Nordlander
petter.nordlander@svenskakyrkan.se,
026-17 04 28

Midsommardagen 24/6 16.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Fredag 18/8 18.00
Strömsbro församlingshus

Anmälan sker i samband med betalning,
som görs senast fredag 2 augusti med
bankkort eller swish i receptionen i
Kyrkans hus, Kaplansg 1 eller i Heliga
Trefaldighets kyrka då Kyrkans hus har
sommarstängt (26/6-20/8). Uppge
även behov av specialkost.
Om bussen är fullbokad, kan du stå på
reservplats.
Mer information: 026-17 04 00.
Onsdag 16/8 9.00
Gävle Resecentrum

Å-dragskonsert…

Föräldragrupp – Trygghetscirkeln
Att vara förälder är nog det svåraste jobbet som finns. Genom att delta i föräldraskapsprogrammet Trygghetscirkeln som bygger på anknytningsteorin, får du
möjlighet att bli en ännu bättre förälder till ditt barn. Gruppen träffas åtta gånger,
då vi reflekterar kring föräldraskapet. Självklart kan du själv bestämma hur mycket
du vill dela med dig. Ledare är Heléne Götberg.
Anmälan till helene.gotberg@svenskakyrkan.se, 026-17 05 29.
Start onsdag 30/8 18.30, Strömsbro församlingshus

Tider i sommar

Kostnad 350 kr inklusive för- och eftermiddagskaffe, guidningar och lunch.
Lunch på Odinslund, Gamla Uppsala.

Heliga Trefaldighets kyrka
Måndag–lördag 10.00–16.00,
söndag 10.00–14.00 samt i samband
med gudstjänster, arrangemang
och konserter.

Receptionen i Kyrkans hus håller stängt
26/6–20/8 och ersätts av reception i
Heliga Trefaldighets kyrka.
Måndag–lördag 10.00–16.00,
söndag 10.00–14.00

Övriga kyrkor är öppna i samband
med gudstjänst, arrangemang och
konserter.

Samtalsakuten har stängt v 27–30
Diakonirådet har stängt v 28–31

…med Per Ahlman

Lördag 2/9 21.30
Heliga Trefaldighets kyrka

Sommarlunchmusik
Torsdagar 12.30
Heliga Trefaldighets kyrka
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Charlotta Nordvall,
informationschef,
Svenska kyrkan i Gävle

Jordgubbar är bland det godaste som finns och när det blir sommar noppas det
jordgubbar hemma var och varannan minut. Det egna jordgubbslandet har dock en
del att önska både i storlek och antal mogna bär som hinner skördas innan fåglar
och sniglar har haft kalas, berättar Charlotta.
Här är tips på en superenkel och snabb sommartårta att slänga ihop när det ringer
på dörren…eller när du blir sugen på nåt somrigt.
INGREDIENSER
3 ägg
1 1/2 dl strösocker
2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1/2 dl mjölk eller vatten
Fyllning
Knappt 1 liter jordgubbar och
1,5 dl vispad grädde.
Tips: Byt ut vispgrädden mot
ca 3 msk lemon curd. Blir en
härligt sötsyrlig fyllning. Rulla!

1.

Sätt ugnen på 250˚C.

2. Lägg ett bakplåtspapper i en långpanna 30x40 cm
(för 20 bitar). Smörj det med lite smör/margarin.
3. Vispa ägg och socker pösigt. Blanda mjöl och bakpulver. Vänd ner det i äggsmeten. Rör ner vätskan.
4. Bred ut smeten i långpannan och grädda mitt
i ugnen ca 5 minuter.
5. Strö lite strösocker jämnt över kakan. Stjälp upp
den på ett bakplåtspapper och dra försiktigt bort
papperet som kakan gräddats på.
6. Fyllning: Mosa färska jordgubbar (eller skär i jättesmå
bitar) och blanda med lite vispad grädde och bred på i
ett jämnt lager över den ljumma kakan. Rulla ihop från
långsidan med hjälp av papperet. Låt rulltårtan svalna i
papperet med skarven ner. Vill du ha lite större och
kortare ”rulle” så rullar du från kortsidan.
7. Garnera med vispgrädde och jordgubbar. Eller sikta
bara på lite florsocker och garnera som på bilden.

LAYOUT OCH PRODUKTION WWW.BKGR.SE

Charlottars tao rta
somma

