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Ett gott
nytt år
Ett nytt år ligger framför oss. Ett gott nytt år har vi
önskat oss själva och varandra. Och vi funderar på
vad det kan betyda. Vad är det vi allra mest önskar
oss? Och hur ska vi tillsammans kunna förverkliga
något av våra drömmar?
”Blott i det öppna har vi en möjlighet.” Så börjar
en älskad psalm. När vi möter livet med öppna ögon
då händer något. Vi ser varandra i ögonen och tar
itu med det som behöver göras. Öppen för den som
behöver mig, som har funnits här länge eller kommer
långt ifrån.
Jag hoppas att våra olika möten runt om i Svenska
kyrkan i Gävle ska vara just öppna möten, där vi ser
varandra i ögonen och visar varandra omsorg. Stora
och små, unga och gamla, gamla i gården och nytillkomna. I helg och vardag. I sorg och glädje. Med
hopp för framtiden. Som psalmen fortsätter:
Leva i världen omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av Guds trofasthet.
Mörkret vi möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger vår möjlighet.
Karin Sarja, kyrkoherde

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 70 eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se.
Personal från Svenska kyrkan i Gävle
Svenska kyrkans bildbank IKON och
Unsplash.com samt foton tagna av personal från Svenska kyrkan i Gävle
produktion och grafisk form Background, www.bkgr.se
text där inget annat anges

foto där inget annat anges

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 63 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 9–15, fre 9–14,
lunch 12–12.45, 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 1, Brynäs hemlingby kyrka Hemlingbyvägen 2, Hemlingby bomhus kyrka Holmsundsallén 66, Bomhus
björsjökyrkan Hövdingavägen 6, Bomhus mariakyrkan Forellplan 3, Sätra

kyrkans hus Kaplansg 1, City strömsbro församlingshus Iskällarg 6, Strömsbro
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Promenadgrupper
I Hemlingby Vi möts utanför kyrkan och promenerar
i ca 60 min. Gemensam fika i kyrkan efteråt, 20 kr.
Ingen föranmälan. Kom när du har möjlighet.
Måndagar 10.30 samling utanför Hemlingby kyrka
I Boulognerskogen Det finns två promenader att välja
bland. En lätt/kortare promenadgrupp och en rask/
längre promenadgrupp. Vi går längs Hälsans stig.
För information Elenor Kallberg,
elenor.kallberg@svenskakyrkan.se
Onsdagar 10.30, samling utanför Kyrkans hus.
Efteråt finns möjlighet att äta sopplunch i Kyrkans hus.
I Sätra En promenad i Sätra där vi anpassar tempo och
längd efter deltagarnas förutsättningar. Efteråt fikar
och umgås vi tillsammans. Fika 20 kr.
Mer info: Angelica Franzén, 026-17 05 79
Måndagar 13.00 -14.30 i Mariakyrkan,
samling vid bäcken

Askonsdagsmässa 14 februari

Staffans kyrka

Efter tre dagar av fest och förberedelser som avslutas
på fettisdagen börjar fastan före påsk på askonsdagen.
I många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. Den som tyckte sig ha handlat
riktigt illa kunde på Bibelns tid fasta och klä sig i säck
och aska. Med samma symbolik kunde man i gammal tid
strö aska på huvudet när fastan inleddes, för att sedan
”skäras”, alltså renas på Skärtorsdagen. Idag ger prästen
de som vill ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset
och vandringen genom död till nytt liv.
Tider finner du på svenskakyrkan.se/gavle

STAFFANS KYRKA BYGGS
UT OCH ALLA FÅR PLATS

Den rådande ekonomin och viljan att använda befintliga
lokaler mer effektivt och ändamålsenligt är två av anledningarna till att avbryta den projektering som pågått
under en tid gällande bygget av ett nytt församlingshus vid
Staffans kyrka. Detta är ett beslut som togs i december av
kyrkorådet och som avser att skapa så bra och ändamålsenliga lokaler som möjligt med bästa möjliga ekonomi.
Nu utreds alternativ som ger mer utrymmen i Staffans
kyrkas källare. Den skulle kunna byggas ut till verksamhetslokaler. Det går bland annat att gräva ut under
kyrkan. En lösning som den här skulle också innebära att
kyrkobyggnaden kan vara öppen mer än tidigare.
I möte med de anställda som är direkt berörda när det
gäller församlingens byggnader så ser de inte behovet av
ett nytt församlingshus utan ser hellre att befintlig kyrkobyggnad används mer effektivt och får en ökad verksamhet. Också församlingsrådet i Staffan har ställt sig positiva
till att satsa på verksamhetslokaler i Staffans kyrka.

Choro – en stunds musik
i det lilla brasilianska caféet
En liten karneval... Trion Choro bjuder på värmande
toner för kropp och själ. Choro är en musikstil som
tog form under 1870-talet och har bland annat
influenser från europeiska salongsdanser, afrikanska
rytmer och från de brasilianska indianerna.
Cissi Jonshult, sång, Sören Rydgren, accordeon,
Lars Jonshult, basgitarr
Söndag 11/2 16.00 i Strömsbro kyrka

Körer
Besök svenskakyrkan.se/gavle så hittar du alla körer
för dig som är vuxen.
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Här träffas nya och ”gamla” vänner. Från vänster (läs högervarv): Maja Hemström, Ulla Wahlman, Barbro Ekström,
Maud Landström, Saga Widh, Nanny Leffler, Margareta Fägnell, Bettan Westberg och Anne-Christine Bäckius Ivarsson.

Sticka och skicka
och i Bomhus finns
det föreningar som heter Arbetskretsen.
Det kan vara svårt att gissa vad det
är men det handlar om ett gäng med
människor som brinner för att hjälpa
andra. De handarbetar, bakar, fixar
auktioner och försäljningar för att
sen skänka sina alster eller försäljningsintäkter till människor i världen
som har det svårt.
Ingegerd Jansson har varit med
länge.
–Arbetskretsen i Bomhus har
funnits i 70 år. Just nu är medlemsantalet 18 stycken och både fler och
yngre medlemmar vore önskvärt,
säger Ingegerd.
i både strömsbro

Arbetskretsen ordnar Stickcafé varannan torsdag vilket är mycket välbesökt. Flera av de stickande kvinnorna
som Intron träffar har åkt från andra
sidan stan för att sticka och umgås.
Det är öppet för alla. Du behöver inte
kunna sticka och vill du lära dig så
finns både garn, stickor och enormt
mycket kunskap i Björsjökyrkans
vardagsrum dessa torsdagar.
Birgit Sandqvist som också är
mycket engagerad i Arbetskretsen
berättar om en dam, runt 90 år, som
brukar komma in några gånger per
år och lämna tröjor och mössor. Sist
hade hon med sig 16 tröjor och mössor
som hon stickat. De får inte säljas

utan ska gå direkt till behövande.
I ett angränsande rum ligger
höstens alster som har stickats på
torsdagarna och mycket har också
skänkts av handarbetande personer
runt om i församlingarna i Gävle.
Några gånger under åren har det
även skänkts stickat till nyanlända
personer som kommit till Gävle.
Höstauktionen i Strömsbro och
julförsäljningen i Bomhus var som
vanligt välbesökt. Håll utkik på
webben och i Mitt Gävle när nästa
försäljning sker.

Stickcafé
Mer info: Ingegerd Jansson 070-213 80 68
Torsdagar jämna veckor 10.00–12.00 i Björsjökyrkan

Arbetskretsen i Bomhus
Mer info: Ingegerd Jansson 070-213 80 68
Tisdagar ojämna veckor 13.00 i Björsjökyrkan

Arbetskretsen i Strömsbro
Mer info: Ingmari Lyreskog diakon 026-17 05 07
Tisdagar ojämna veckor 13.00–14.30
i Strömsbro församlingshus

Lördagskretsen i Strömbro

Mer info: Inga Hillbom 070-932 87 98
Lördagar 1 gång i månaden 14.00-16.00,
i Strömsbro församlingshus
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NY CHEF TILL KYRKOGÅRDSENHETEN

INFORMATION FRÅN
KYRKOGÅRDSENHETEN

Kyrkogårdsenheten sköter om tre kyrkogårdar i Gävle: Bomhus kyrkogård,
Gamla kyrkogården och Skogskyrkogården. Inför skötselsäsongen 2018
skickas skötselfakturorna (årserbjudanden) ut redan under januari.
Skötsel (rensning, gödsling, gräsklippning mm) kan beställas hela sommaren.
Penséer i april, beställs senast 28 februari.
Sommarblommor i juni, beställs senast 30 april.
Ljung i oktober, beställs senast 31 augusti.
Utplacering av gravljus kan beställas hela året.
Tvätt av gravsten, april – oktober, kan beställas hela sommaren.
Anläggande av planteringsyta, april – oktober, kan beställas hela sommaren.
Borttagande av planteringsyta, april – oktober, kan beställas hela sommaren.
Besöks- och telefontider:
måndag–torsdag 9.00–15.00, fredag 9.00–14.00, lunchstängt 12.00–12.45
Telefon: 026-17 05 60, 026-17 04 88 (för att utse ny gravplats)
E-post: gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se
Postadress: Kyrkogårdsenheten, Box 1423, 801 38 Gävle
Besöksadress: Teknikparken, Nobelvägen 2, Gävle

Roger Bergel heter nya chefen för
kyrkogårdsenheten. Roger har
under knappt tio år arbetat (varav
ägare i fem år) på en begravningsbyrå i Gävle med kontor i Sandviken
och Hofors. På byrån ansvarade
han för verksamheten och hade
personalansvar. Roger har även
arbetat mycket med begravningar
och familjejuridik.
Han är i grunden utbildad kantor
och har de senaste åren arbetat som
musiker i en församling och tidigare
även varit förtroendevald i kyrkan.
– Det känns som en utmaning
att ta sig an uppgiften som chef för
kyrkogårdsenheten. Som huvudman ska vi sköta begravnings
verksamheten lokalt inom pastoratets
geografiska gräns. En uppgift som
inte bara handlar om att förvalta
och vårda våra kyrkogårdar. Det
handlar även om att följa med
i samhällsutvecklingen, vilken
kommer återspeglas i begravningsverksamheten genom nya framtida behov och möjligheter, säger
Roger som ser fram emot sitt nya
uppdrag.

Livsstegen – 12 steg till inre hälsa
Är du missnöjd med något i ditt liv och hur kan du förändra din
situation eller ditt beteende? Självhjälpsprogrammet Livsstegen ger
hopp och kan användas oavsett hur stor eller liten livsproblematiken
är. Programmet bygger på prästen och författaren Olle Carlssons
bok ” Livsstegen - 12 steg till inre hälsa”.
I en livsstegsgrupp är det är du själv som genom din egen berättelse
och genom att lyssna på andras berättelser når insikter i din livsprocess.
Under de gånger gruppen träffas reflekterar man över bokens 12
existentiella teman (steg) samtidigt som var och en har möjlighet att
bearbeta en specifik problematik eller längtan. Deltagandet är
kostnadsfritt och boken går att låna (eller köpa).
Söndagar 16.00 i Tomaskyrkan finns grupper i vår.
Grupperna startar fortlöpande allteftersom anmälningar kommer in.
Frågor och anmälan till Lotta Fridholm, lotta.fridholm@gmail.com

NYHET! Livsstegen ung
För dig som är ung och/eller är student
på högskolan i Gävle startar en livsstegengrupp torsdagen den 15 februari.
Frågor och anmälan till
studentpräst Rickard Borgenback,
rickard.borgenback@svenskakyrkan.se
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Danslovers

Levande dansmusik och kaffeservering. Dansentré 50 kr.
Ett samarrangemang mellan Träffpunkterna i Gävle
och Staffans församling. Sista måndagen i månaden
29/1, 26/3, 28/5 13.00-15.00 på Kaplansgatan 10
26/2, 30/4 13.00-15.00 på Brunnsgatan 59

Mässa med lunch
Kom med i gemenskap efter mässan.
Lunchen kostar 35 kr.
Söndag 21/1 och 25/2 11.00
i Björsjökyrkan

I din famn
En gudstjänst med och av unga.
Söndag 18/2 18.00 i Björsjökyrkan

Mässa med
Bomhus kyrkokör

Lunchprogram måndag – torsdag i Heliga Trefaldighets kyrka 12.30

Söndag 11/2 11.00 i Bomhus kyrka

Vegetarisk soppa med bröd, kaffe/te och kaka 40 kr.
Onsdagar 11.30-13.00 i Kyrkans hus

Afterwork-konserter
i Staffans kyrka
Fredag 26/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3 17.00
Program: svenskakyrkan.se/gavle/m

Sopplunch

Torsdagsträffen

med Svenny Hellström. Underhållning och kaffe/te, smörgås
och kaka 30 kr. 1/2, 15/2, 1/3, 15/3 14.00 i Kyrkans hus

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänst är en enklare form av gudstjänst. Sinnesrogudstjänsten är
till för dig som vill finna kraft för att gå vidare i livet. Gudstjänsten innehåller
nattvardsfirande med alkoholfritt vin.
Sinnesrobandet spelar och Susanne Näslund (26/1) och Mattias Ericsson
(23/2) är gästsolister. Fredagar 26/1 och 23/2 19.00 i Staffans kyrka

Önskekonsert
Ta vara på möjligheten att få önska och
lyssna till dina favoritstycken för orgel
eller piano!
Lämna önskemål senast 1 februari
till joakim.andersson@svenskakyrkan.se
eller 026-17 05 68
Joakim Andersson, orgel och piano
Söndag 25/2 18.00 i Staffans kyrka

Musikcafé
Kyrkokören hyllar kvinnan
Kören bjuder på hembakt
Arbetskretsen anordnar lotteri
Behållningen går till Svenska
kyrkans fasteinsamling
Lördag 10/3 14.30
i Björsjökyrkan

Trevlig tisdag
Andakt, underhållning och kaffeservering, 30 kr. 30/1 Vinylskivor
till kaffet med Roger Holmström,
Tisdag 6/2, 27/2, 6/3, 27/3,
3/4 14.00 i Hemlingby kyrka

Föredrag av pilgrimsprästen Hans Erik Lindström
Onsdag 7/2 19.00
i Heliga Trefaldighets kyrka.
Fika från 18.15.
Ett arrangemang av Pilgrimsnätverket i Gästrikland
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Körkonsert ”Mariamusik från då och nu”
Med Ansgarskören och
instrumentalister.
Per Ahlman, orgel och piano
Per Ahlberg, dirigent
Söndag 18/3 16.00 i
Heliga Trefaldighets kyrka

Invid källan
En stund av vila. En stund bortom alla
krav. En stund för att hämta ny kraft ur
musiken, orden och ljusen. Med Gunilla
Winther
Söndag 11/2 och 11/3 18.00
i Bomhus kyrka

Konserter i Heliga
Söndag 11/2, 18/2, 25/2, 4/3 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

”Allt Gud skapat är mycket gott” - Världsböndagen 2018
12.00 Soppa 40 kr. 13.00 Gudstjänst. Busstider: Buss 3 från Rådhuset 11.35,
hållplats C eller buss 12 hållplats B, 11.50 Kliv av vid hållplats Hövdingavägen
Buss 3 från Hövdingavägen ca 14.21, buss 12 ca 14.09.
Fredag 2/3 12.00 i Björsjökyrkan

Konsert – ”En ängel hälsar till jordens barn”
Thomas Cervin på sång och gitarr, Sakarias Åkerman spelar kontrabas, piano och
dragspel. Texter av Ragnwei Axellie och Thomas Cervin. Musik av Thomas Cervin
Söndag 4/2 16.00 i Heliga Trefaldighets kyrka
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Skapelsen, människan och
Gud – med hopp för havet
och tro på framtiden!

Onsdagkvällar i Mariakyrkan
Samtal om tro och liv hålls i någon av följande former på
onsdagkvällar 19.30-21.00 i Mariakyrkan. Ingen kostnad.
Mitt liv och min tro - introduktion till kristen tro
Samtalsgrupp kring viktiga och grundläggande delar i kristen tro, samt hur
de hänger samman med mitt eget liv. Mer info: Thomas Erixon, 026-17 05 02

Föredrag och eftertanke – om tro i hållbar utveckling
Ett kort föredrag utifrån något avsnitt i boken ”Tro i hållbar utveckling” följs
av samtal i mindre och större grupp. Mer info: Sven Hillert, 026-17 05 10

Med Svenny Hellström. Kaffe/te,
smörgås och kaka 30 kr

Med hjälp av öppna frågor och enkla bilder ur materialet ”Nådens år”
samtalar vi om vårt liv och vår tro. Utan ”rätt och fel”, på dina villkor.
Mer info: Sven Hillert, 026-17 05 10

En öppen gemenskap som under
lättsamma former samtalar om tro
och liv utifrån olika teman. Ibland
bjuder gruppen in en föreläsare eller
gör studiebesök. Träffarna inleds
med andakt i Björsjökyrkan och fortsätter med fika och samtal.
Info: Eilis Normell 070-290 99 70
Tisdagar jämna veckor 13.00
i Björsjökyrkan. Start 23/1

Tisdag 6/2 i Heliga Trefaldighets
kyrka. Mässa 18.30 samtal 19.00

Torsdagscafé

Nådens år – samtal om tro och liv

Samtalsgrupp om
tro och liv

Biologen Stefan Edman och prästen Sven
Hillert föreläser och har en dialog med
varandra och publiken om hur tro och vetenskap kan vara en hjälp i arbetet för att rädda
vår planet. Dialogen kommer att ta avstamp
utifrån deras två nyutkomna böcker.

Torsdag 8/2, 22/2, 8/3, 22/3 14.00
i Tomaskyrkan

Anhöriggrupp

Teckenfyran
Teckenspråkig gemenskap för alla
åldrar. Vi fikar, umgås och tar upp
viktiga frågor som gäller teckenspråket och dövkulturen.
Mer info: Ing-Marie Lundberg,
teckenspråkskonsulent
SMS: 070-495 52 69 Bildtelefon:
gavlepastorat@t-meeting.se
Lördag 27/1, 24/2, 24/3, 28/4 och
26/5 13.00-16.00 i Mariakyrkan

Samtalsgrupp för dig som lever med någon
som drabbats av demens eller
annan personlighetsförändrande sjukdom.
Syftet är att känna stöd och gemenskap
med andra som befinner sig i en liknande
situation samt att dela erfarenheter och
lära av varandra. Samtalen leds av Per
Götberg, familjerådgivare.
Information och anmälan:
Per Götberg, 026-17 04 12,
per.gotberg@svenskakyrkan.se
i Björsjökyrkan

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON SK17843

Bibeleftermiddag med Hans Lindholm
Följ med på en resa genom en av Nya Testamentets mest
säregna skrifter, under rubriken: LIVETS BOK - om död och liv
i Uppenbarelseboken.
Hans Lindholm har arbetat många år som präst i Lötenkyrkan
i Uppsala. Har tidigare varit ordförande i Bibeln idag och är en
uppskattad predikant, bibellärare och föredragshållare. Lättare förtäring kommer att serveras. Ingen anmälan behövs.
Lördag 3/2 14.00–18.00 i Strömsbro församlingshus

”Till tröst och glädje”
- bibelstund med Elsie Johnson

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!

Vi läser Bibelns berättelser om dess högtider och funderar
kring vad dessa texter kan säga oss idag . Vi har dessutom
säkert mycket att berätta för varandra om hur vi upplevt
dessa högtider genom livet.
Onsdagar 10.30 och 13.15 i Matteusrummet, Kyrkans hus.
Start 24/1

Inga gudstjänster söndag 11 mars 11.00
Välkommen till en ekumenisk gudstjänst i Hedvigslundskyrkan söndag 11/3 16.00

SMS:a LIV
tilL 72 905
och ge 100 kr

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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NY MANDATPERIOD OCH NYA
FÖRTROENDEVALDA I SVENSKA KYRKAN
Den 9 november höll det tillträdande kyrkofullmäktige ett konstituerande sammanträde inför
mandatperioden 2018-2021. Under sammanträdet beslutades bland annat vilka ledamöter som
ska sitta i kyrkorådet (2018-2021) och församlingsråden (2018-2019). Intron har träffat
ordförande i kyrkofullmäktige respektive kyrkorådet.

Johan Hillblom - ny på posten
Johan är 21
år, född och
uppvuxen i Gävle. Han
JOHAN
HILLBLOM
har inte suttit i kyrkofullmäktige
ny på postentidigare och ser fram
emot en ny utmaning .
Johan är 21 år, född och uppvuxen i Gävle. Han har
Johan,
känns det?
inte
suttit hur
i kyrkofullmäktige
tidigare och ser fram
-Det
bra. Det ska bli riktigt roligt och jag ser
emot
enkänns
ny utmaning.
verkligen fram emot den kommande mandatperioden.
JOHAN,
HUR KÄNNS
DET? till att jag valde att
En
av de främsta
anledningarna
–
Det
känns
bra.
Det
ska
ser
ställa upp som kandidat bli
varriktigt
att seroligt
till attoch
denjagverksamverkligen
fram emot
kommande
het
som bedrivs,
inteden
minst
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förkovra mig ännu mer i Svenska kyrkans arbete och
VAD STÅR ÖVERST PÅ AGENDAN NU SÅ HÄR
verksamhet för att skapa mig en så bred bild som
INNAN ”ALLVARET” DRAR IGÅNG?
möjligt. Det jag är viktigt och jag uppmanar inte minst
– Just nu är min förhoppning och målsättning att
alla nyvalda att göra detsamma. Jag förutsätter att alla
förkovra mig ännu mer i Svenska kyrkans arbete och
går på de utbildningar som ordnas för både nya och
verksamhet för att skapa mig en så bred bild som
”gamla” förtroendevalda.
möjligt. Det jag är viktigt och jag uppmanar inte
minst alla nyvalda att göra detsamma. Jag förutSju snabba frågor till Johan:
sätter att alla går på de utbildningar som ordnas för
Favoritmat: Husmanskost. Jag tycker mycket om
både nya och ”gamla” förtroendevalda.
att laga mat.
Favoritplats
i Gävle: PåTILL
golfbanan
SJU
SNABBA FRÅGOR
JOHAN:
Favoritresmål:
England Jag tycker mycket
Favoritmat:
Husmanskost.
Vill gärna skaffa en hund som ska heta
omFavoritdjur:
att laga mat.
”Ruff”.
Favoritplats i Gävle: Golfbanan
Går helst i kyrkan:
Favoritresmål:
EnglandVintertid och då framförallt i
adventsochVill
jultid.
Favoritdjur:
gärna skaffa en hund som ska heta "Ruff”
Viljan
till utveckling.
GårGlädjer
helst i mig:
kyrkan:
Vintertid
och då framförallt
Gör migoch
upprörd:
i adventsjultid. Stagnation, förhindrande av
utveckling.
Glädjer mig: Viljan till utveckling.
Gör mig upprörd: Stagnation, förhindrande av
utveckling.
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ROBERTH KRANTZ

förnyat förtroende och nya utmaningar
Roberth är tacksam över att ha fått nytt förtroende
och berättar hur det känns och vad som väntar;
– Kyrkofullmäktige i Gävle har givit mig förnyat
förtroende som ordförande i kyrkorådet i Gävle
pastorat. Jag är mycket tacksam över detta och
ser fram emot fyra spännande år av fortsatt utveckling av Svenska kyrkan i Gävle. Han räknar upp
några av de större frågorna kommande mandatperioden.
VI SKA;
– fortsätta översynen av vilka fastigheter som vi
långsiktigt behöver till verksamheten. Dessa måste
underhållas på ett bra och korrekt sätt. Här ligger
utmaningar dels att få till bra verksamhet när byggnaderna är i underhållsfas men också ekonomiskt att
finansiera underhållet.
– arbeta mot en långsiktigt hållbar ekonomi. Intäkterna ökar i lägre takt än utgifterna och det måste vi
ha planer för att hantera så att vi så långt möjligt inte
behöver dra ner på verksamhet.
– sätta igång arbetet med ta fram en församlingsinstruktion. Det är ett centralt styrande dokument
som reglerar vilken verksamhet som ska bedrivas
och var.
– se över indelningen i församlingar. Vilka församlingar ska finnas och hur ska de se ut? Detta
är också en spännande men utmanande fråga att
jobba med.
–Jag ser som sagt fram emot fyra intressanta,
spännande och i viss mål utmanande år, avslutar
Roberth Krantz.
Mandatfördelning i kyrkofullmäktige
14 mandat Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
11 mandat Politiskt obundna inom Svenska kyrkan (POSK)
4 mandat Sverigedemokraterna (Sd)
3 mandat Centerpartiet (C)
2 mandat Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
1 mandat Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
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Medarbetardag i Gasklockorna i Gävle med anställda, förtroendevalda och volontärer.

KYRKOFULLMÄKTIGE, KYRKORÅD OCH FÖRSAMLINGSRÅD
Kyrkofullmäktige
Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)
Ledamöter: Johan Hillblom ordförande,
Sara Astner vice ordförande, Robert
Krantz, Lena Ålander, Tord Astner Wallén,
Eva Löfqvist, Ulf Bengtsson, Malin van der
Kaaij, Claes-Håkan Jansson, Aina Myrberg,
Kjell Johansson, Marie Rogsberg, Sergio
Manzanares Gutierrez, Viktor Uppman.
Ersättare: Charlotte Carlsson, Anders
Östlin, Lea Lindberg, Olof Lithner, Yasmine
Haenflein, Alexander Engvall.
Centerpartiet (C)
Ledamöter: Eiran Cooper, Urban Sjölander.
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
Ledamöter: Styrbjörn Granquist,
Annika Bergström.
Ersättare: Kristina Hermanson Åreng,
Lennart Cassinger.
Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
Ledamöter: Ann Katrin Myles.
Partipolitiskt obundna
i Svenska kyrkan (POSK)
Ledamöter: Viveka Sohlén, Mattias Larsson,
Erik Tiveskog, Boel Johansson, Curt-Ingvar
Hamrén, Galina Moroz, Karl-Åke Jansson,

Susanne Bodin Nordin, Gudrun Margareta
Raccuja, Anna Eriksson, Sten Olov Löfgren.
Ersättare: Ruth Edfeldt, Lena Mattsson,
Agnes Florin, Minoo Niazzadeh.
Sverigedemokraterna (SD)
Ledamöter: Mattias Eriksson, Roger Hedlund,
Marcus Lageroos, Agneta Stjernström.
Ersättare: Margareta Johansson, Olle Larsson.
Kyrkorådet
Ledamöter: Roberth Krantz ordförande,
Styrbjörn Granquist vice ordförande,
Ulf Bengtsson, Curt-Ingvar Hamrén, Boel
Johansson, Marcus Lagerroos, Aina Myrberg,
Marie Rogsberg, Urban Sjölander, Viveka
Sohlén, Erik Tiveskog, Tord Wallén Astner.
Ersättare: Marianne Bengtsson Norberg,
Annika Bergström, Karl-Åke Jansson, Kjell
Johansson, Eva Löfqvist, Agneta Stjernström,
Lena Ålander.
Församlingsråden
Bomhus församling
Ledamöter: Lena Ålander ordförande, Kjell
Johansson, Mats Haglund, Eva Löfkvist,
Anna Fredberg, Bengt-Åke Gustavsson.

Heliga Trefaldighets församling
Ledamöter: Styrbjörn Granquist ordförande,
Claes-Håkan Jansson, Viveka Sohlén,
Daniel Andersson, Marianne Bengtsson,
Inga Hillbom, Charlotte Karlsson, Lotta
Fridholm.
Ersättare: Mattias Boberg, Olle Nordin,
Anna Saar, Gordon Bjurbo, Boel Johansson,
Östen Andersson, Kristina Hermansson
Åreng, Märta Nordlander.
Maria församling
Ledamöter: Alexander Engvall ordförande,
Maja Degerman, Erik Tiveskog, Maria Gonzalez, Curt-Ingvar Hamrén, Berit Fabricius.
Ersättare: Ulla Hamrén, Judit Kovacs, Ann
Ottosson, Ulrika Rask, Elisabeth Häggström,
Sofia Larsson.
Staffans församling
Tord Wallén ordförande, Britt-Marie
Ortenmo, Peter Magnusson, Britt-Marie
Grahn, Johan Widell, Ebba Ferm.
Ersättare: Anders Östlin, Anna-Karin Jonsson,
Rolf Enholm, Annika Bergström, Sten Bertil
Hurtig, Lennart Cassinger.

Ersättare: Lea Lindberg, Eva Cooper,
Jan-Erik Back, Annelen Kusmic.

VAD GÖR ETT FÖRSAMLINGSRÅD?

Församlingsråd är något relativt nytt i Svenska kyrkan. Det är en form av lokal styrelse för församlingsangelägenheter inom ett pastorat med flera församlingar. Svenska kyrkan i Gävle (Gävle pastorat) består
av fyra församlingar Heliga Trefaldighet, Staffan, Bomhus och Maria församling.
Församlingsråden väljs för två år i taget och exempel på frågor som råden arbetar med är;
•
Hur vill vi utveckla gudstjänstlivet i vår kyrka?
•
Till vilka ändamål ska vi ta upp kollekter?
•
Vilka ska vara kyrkvärdar?
•
Vilken inriktning ska vi ha på församlingens diakonala verksamhet?
De fyra församlingsråden utses av kyrkofullmäktige i Gävle pastorat.
I höstas, ett par veckor innan kyrkofullmäktige sammanträdde, hölls ett församlingsmöte i varje församling
där man nominerade personer till församlingsrådet som kyrkofullmäktige sedan beslutade om på det
konstituerande sammanträdet.
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Störst av allt
är kärleken
Regnbågsmässorna i Mariakyrkan börjar hitta sin puls.
Nu firas de fyra gånger om året på bestämda dagar,
alltid 18.30. Så att vi ska minnas.

P

å alla hjärtans dag, tillsammans
med RFSL i Gävle. Annandag
pingst tillsammans med
stiftets nätverk för HBTQfrågor. På Pridesöndagen
som en del i Gävle Pride. Och på
FN-dagen den 24 oktober tillsammans
med Gävle FN-förening. Alltid med
extra musik och bön för världen. Med
regnbågen som tecken på varje människas lika värde och värdighet.
För mig var det underbart att
regnbågsmässorna fanns här när jag
kom till Mariakyrkan. 2015 hade
församlingsrådet tillsammans med
församlingsherden pratat sig samman,
lärt av andra och arbetat fram en
ordning för regnbågsmässa. Den
firades första gången i Mariakyrkan
hösten 2015 och under våren 2016,
innan jag börjat min tjänst, fick
jag vara med och leda den. Bakom
altaret hänger regnbågsflaggan och
på södra väggen hänger vi numera
in vår regnbågsikon, målad av Mats
Hermansson i Visby.
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Många är glada, andra har varit
lite undrande. Men regnbågen vinner
i längden. Formen är enkel och innerlig. De som deltar beskriver mässan
som nära, vacker, viktig, stark, öppen
och inbjudande. Några lyfter fram att
de får plats, att mässan ge utrymme
för mitt eget liv och för världens nöd.
Mina vänner är liksom med, fast de
inte är i rummet. Många som inte
deltar uttrycker ändå sin glädje över
att den finns där. Som en markering
av att Gud är med i våra liv, vem vi
än är och var vi än befinner oss.
Regnbågen är i Bibeln ett tecken på
Guds löfte om nytt liv och ny kärlek
vad som än händer i världen. Jorden
ska aldrig gå under. Jag är aldrig förlorad. Gud går alltid med. Vi har alltid
en framtid. Regnbågen är tecknet på
att Guds löften gäller alla människor
och alla levande varelser. Ingen är utan
värde. Ingen är utan hopp. Alla är burna
av Gud. Allt hör samman. Så har
regnbågen också blivit ett tecken för
dem av oss som har HBTQ-erfarenhet.

Gud är med oss alla. Och i oss alla.
När vi lever ut vår ömsesidiga kärlek
människa till människa.
Till en början firade vi regnbågsmässa kanske varannan månad.
Sedan oftare eller mer sällan. Vi
visste hur det skulle ske och var den
skulle vara, men vi visste inte riktigt
när och hur ofta, för att passa i vårt
sammanhang. Därför känns det så
bra att nu kunna säga tydligt: Fyra
gånger om året. I samverkan med
andra. Och genast har allt blivit
stabilare. Nu hoppas vi att fler och
fler ska lära sig rytmen och hitta till
regnbågsmässan. Låt oss lägga det på
minnet. Alla hjärtans dag, Annandag
pingst, Pridesöndagen och FN-dagen.
Visst är det något av kärlek och liv
över de dagarna. Men regnbågens
tecken över oss får leva på löftet om
liv och kärlek, för allt och alla, i dag
och alla dagar.
Sven Hillert, församlingsherde

Regnbågsmässa
i Mariakyrkan
Alla hjärtans dag 14/2
Annandag pingst
Pridesöndagen
FN-dagen 24/10
Varje år – alltid 18.30

Familjemässa
En gudstjänst som passar
extra bra för barn och
deras familjer och brukar
firas med jämna mellanrum
i Strömsbro kyrka. Den
inte är så lång och det är
mycket sång.
Efteråt är det alltid fika
i församlingshuset. Den
14/1 firar vi lite extra med
julfest.
Söndag 14/1 10.00 i
Strömsbro kyrka

Konsert till minne av
förintelsens offer
Medverkande är Ansgarskören, Trefaldighetskören, Stellan Alneberg, piano, Per
Ahlman, orgel och Per Ahlberg, dirigent.
Lördag 27/1 18.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

‘I mellanrummet’
Poesiläsning, sång och musik med
Liselotte Fluhr & Bengt Söderhäll.
Onsdag 21/3 19.00 i Staffans kyrka

Andrum Brynäsföredrag

Utbrändhet och mening

Ann-Kristin Eriksson Universitetsadjunkt i religionsvetenskap vid
Högskolan i Gävle har forskat om utmattningssyndrom. Hur påverkar
utbrändhet människans syn på sitt liv? Kan de existentiella frågorna,
frågorna om våra liv, bli en vägledning för den som tappat bort sig själv
som följd av att vara andra till lags, som alltid kämpar lite mer, och
slutar lyssna till sin inre riktning?
Onsdag 14/2 19.00 i Heliga Trefaldighets kyrka. Fika serveras från 18.15
Andrum Brynäs drivs som ett nätverk där Svenska kyrkan är huvudman.

Bibelsamtala tillsammans

Kom och sjung!

En samtalsgrupp där vi läser kommande
söndags bibeltext och samtalar om vad
den kan säga oss i vår vardag. Ingen
förkunskap krävs och du kan komma
så ofta du vill och kan. Vi börjar med
morgonbön och kaffe/smörgås mellan
9.30-10.15. Information av Petter
Nordlander, 026 - 17 04 28. Ingen
anmälan.

Kören för alla röster
oavsett språk!

Torsdagar jämna veckor 9.30-11.15
i Strömsbro församlingshus

Info och anmälan:
Sofia Jeppssons
026-17 05 82,
sofia.jeppsson@
svenskakyrkan.se
Vi fikar också!
Ingen kostnad.
Måndagar 18.00
i Kyrkans hus
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Sofia Wester Eriksson och Tomas Folkegård har båda själva deltagit och har utbildning i att leda Trygghetscirkeln.

Trygghetscirkeln
- föräldrarnas verktygslåda i vardagens cirkus!

Vad innebär egentligen Trygghetscirkeln? Att vara förälder är kanske vårt svåraste uppdrag.
Inte sällan önskar många att det fanns en instruktionsbok. Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att
se att det faktiskt är barnens behov som är själva manualen. Här berättar några föräldrar vad
utbildningen betytt för dem.
hemma hos
familjen Edholm och Lundgren.
De har glömt bort att de ska bli
intervjuade och fotograferade om
Trygghetscirkeln. Cliff, två år och
pappa Joacim ska iväg till Öppna
förskolan, så efter en snabb fotografering blir Mamma Ida och Keve sex
månader kvar hemma. Keve sitter i
sin barnstol vid köksbordet, men blir
snart trött och får istället sitta på
Idas rygg, där han somnar.
det är måndagmorgon

Unik gåva
Sedan ett år tillbaka kan föräldrar få
gå utbildningen Trygghetscirkeln hos
Svenska kyrkan. Möjligheten att få
den är unikt för Gävle, ingen annanstans erbjuder Svenska kyrkan denna
gåva. Förra året tog Ida chansen och
gick kursen, terminen efter var det
hennes sambos tur. Förutom de två
gemensamma barnen finns också
ytterligare fyra syskon i familjen.
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Ida tycker att Trygghetscirkeln ger
en bra grund att stå på för att orka
vara förälder. Efter kursen har hon
större tålamod med barnen. Hon
hade ett bra tålamod tidigare, men
nu är det ännu bättre. Hon har också
fått en ökad förståelse för sig själv
och det hon tycker är svårt att hantera. Det är skuldavlastande. Cliff är
liten, men ändå jättebra på att locka
fram massor av känslor hos henne.
Tidigare förstod hon inte hur han
kunde vara så provocerande.
– Nu vet jag att min ilska beror
på att jag inte fick hjälp att hantera
dessa känslor när jag var liten. Jag
känner fortfarande känslorna, jag
förnekar dem inte, men jag lever inte
ut dem nu. Jag är bättre på att hålla
mig neutral, säger hon.
Alltid kaos med små barn
Ida har läst mycket litteratur om
barn, men det är ändå inte alltid lätt

att vara förälder. Hon tror att alla
föräldrar gör så gott de kan. Men
många känner sig osäkra. Trygghetscirkeln har hjälpt henne att vara
tydlig och det gör Cliff lugn.
- Jag bestämmer, men samtidigt
bekräftar jag Cliffs känslor. Jag
förstår att han är ledsen, men säger
samtidigt att nu gör vi som mamma
bestämmer. Vissa saker kan inte barn
bestämma om, men om det är möjligt
så får Cliff vara med och bestämma,
vi jobbar tillsammans, säger hon.
Hon tycker att det är svårt att
förklara vad Trygghetscirkeln är,
eftersom den inte ger några konkreta
råd, utan bygger på egen reflektion.
Den innebär heller inte att det blir
mindre kaos, det är alltid kaos med
små barn, menar hon. ”Men man
känner sig inte så dålig på insidan,
vilket alla trötta mammor och pappor kan behöva känna.”
– Genom utbildningen får du också
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Ida och Joacim med Cliff och Keve.
veta att det mesta du gör som förälder
faktiskt är rätt, bara du lyssnar på
dig själv och ditt barn. Du får också
en förståelse för hur viktig du är för
dina barn, säger hon.
Hela livet är en utmaning, menar
hon. Saker som måste göras, saker
som man måste hantera.
– Vi kräver så mycket av oss själva
och våra barn, men egentligen är
det lätt, det gäller bara att finnas
där och lyssna efter barnens behov.
Fokusera på barnens känslor, säger
hon.
En plocklåda
Tomas Folkegård och Sofia WesterEriksson har båda gått Trygghetscirkeln och är numera också ledare
för Trygghetscirkeln i Svenska
kyrkan i Gävle. Tomas tycker att
utbildningen kan ses som en låda
med bra verktyg som hjälper föräldrar. Han tycker att utbildningen
har stärkt hans självförtroende som
förälder. Genom utbildningen har
han insett att han gör mycket bra
med sina barn och att det är okej
att inte alltid vara perfekt.
- När det blir jobbigt med barnen så tittar jag på mig själv istället
för på mina barn. Vilka behov är
det jag inte möter nu? Inte heller nu
lyckas jag möta deras behov varje
gång, men ungefär hälften av gångerna blir det bra, säger han.
Tomas tycker att det är jobbigt
när det blir diskussioner och ifrågasättande. Barnen vill inte gå och

Keve sover gärna på mammas rygg.
lägga sig, de vill inte plocka undan.
- Tidigare när mitt barn blev arg,
blev jag arg på samma nivå. Nu tar
jag en time-out, lugnar mig, sedan
kan jag ta tag i relationen igen och
då reparerar vi genom att prata om
vad som hände, säger han.
Kommunicerar bättre
Sofia tycker att hon har fått en
större självkänsla som förälder.
Hon har fått mer tålamod, fått syn
på sina svagheter. Utbildningen har
också inneburit att hon och hennes
man kommunicerar bättre kring sitt
barn.
På frågan varför man
ska gå utbildningen svarar:
Tomas: Det är en unik möjlighet att
dela erfarenheter med andra föräldrar. Vi lär av varandra.
Sofia: Det är en kurs utan pekpinnar i ett tryggt sammanhang. Jag är
inte ensam, jag kan dela det svåra
med andra.
Varför är det så svårt att förklara
trygghetscirkeln?
Sofia: Den måste upplevas. Det är
kopplat till egen erfarenhet. Ingen
kan gå ifrån utbildningen utan att
påverkas, oberoende av om det är
positivt eller inte.
Tomas: Det är inte en lista med tio
råd. Därför att kunskapen kommer
inifrån dig själv som med tiden blir
självklar för dig.

Trygghetscirkelns
föräldraskap
Anknytningsteorin har utvecklats av John Bowly och Mary
Ainsworth. Den har blivit föremål
för många vetenskapliga studier
både inom landet och ute i
övriga världen. Trygghetscirkelns
föräldraskap är en pedagogisk
modell för att göra anknytningsteorin begriplig och användbar
för vanliga föräldrar. Den är
utvecklad i USA av tre praktiserande terapeuter och modellen
är idag spridd och använd över
stora delar av världen. Här i
Sverige används den inom såväl
socialtjänsten som inom barnoch ungdomspsykiatrin. På vissa
håll även inom barn och mödravården.
Svenska kyrkan i Gävle är stolt
över att nu kunna erbjuda denna
utbildning. På så vis vill vi bidra
till tryggare barn, tryggare
föräldrar och på sikt ett tryggare
samhälle.
Vill du veta mer om Trygghetscirkeln eller anmäla dig till en
kurs. Kontakta Per Götberg
per.gotberg@svenskakyrkan.se,
026-17 04 12
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Lina och Nagam äter soppa och umgås. De har varit
på "mat på många språk" tidigare under eftermiddagen.
Dit brukar de gå för att laga mat, ha kul, byta recept
och träna på svenska.

Cornelia, 4 år sjunger helst Elsas sång från filmen Frost.

Lovisa är 3 år och tycker det är kul att komma till Mariakyrkan på onsdagar.

Nellie är 4 år och tycker om att sjunga Pepparkaksvisan.

Onsdagar i Maria
På onsdagarna i Mariakyrkan är det full rulle. Eftermiddagen börjar med
gemensam matlagning och slutar med samtal om livet och kristen tro. Man
kommer när man vill och kan. Intron hälsar på en mörk vintereftermiddag
när barnen som sjunger i kören precis är klara.

B

arnen i barnkören är mellan 4 och 6 år och idag är
det tydligt att all energi inte har gått åt till sången.
Det är ett surr av prat och skratt i rummet och
lyssnar man noga hörs även nynnande av julmelodier. Idag har barnkören övat på luciasånger. Tre gubbar
från pepparkakeland verkar vara en av favoriterna. Några
av barnen är passande klädda i pepparkakedräkter.
Efter ett tag har barn, föräldrar och morföräldrar gått
hem eller förflyttat sig till Annasalen.
Varje onsdag serveras en lättare middag i form av soppa, sallad och bakverk från olika länder i Mariakyrkan.
Hit kommer människor i alla åldrar. En del kommer bara
för att äta och umgås och några kommer och äter innan
de går på gudstjänst eller sjunga i vuxenkören eller delta i
samtalsgruppen senare under kvällen.
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Onsdagar i Maria
Kom och var med i gemenskapen i Mariakyrkan på onsdagar!
15.00 Mat på många språk
16.00 Barnkör 4-6 år
17.00 Enkel måltid. Frivillig avgift 40 kr
18.30 Veckomässa
19.00 Fika. Frivillig avgift.
19.30 Samtal om livet och kristen tro
i Mariakyrkan
Mat på många språk i Maria
Kom och laga mat och öva svenska tillsammans. Du som är
ny i Sverige eller bott här en tid är lika välkommen, likaså
du som vill stötta andra i svenska språket.
Mer info: Lena Liss, 026-17 05 08
Onsdagar 15.00-17.30 i Mariakyrkan, ingång från bäcken
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Ungkvällar
På ungkvällarna kan man komma och vara med precis som den man är och träffa nya och gamla
kompisar, från 15 år till ca 22 år. Här finns plats för goda samtal, fika, lek, sång, skratt och gråt.
Vi avslutar alltid kvällarna med en kvällsbön eller med att fira mässa tillsammans. Ibland träffas vi
alla från de olika stadsdelarna, har övernattningar och läger mm. Ingen kostnad.
Ungkväll i Sätra

Ungkväll i centrum

Ungkväll i Bomhus

För lite äldre ungdomar
mellan 18-30 år. Mer info:
Mattias Larsson, 026-17 05 25.
Onsdagar 18.00-20.00
i Mariakyrkan

Info 070-274 90 65, anna.
forsgren@svenskakyrkan.se
Torsdagar 18.00 Himlavalvet,
3 tr upp i Kyrkans hus

Mer info: Sveneric Dahl,
026-17 05 21
sveneric.dahl@svenskakyrkan.se
Torsdagar 18.00-21.00
i Björsjökyrkan

Fredagkväll i Staffan

Kulturfestival på sportlovet

Musik, spel, fika och häng i Staffan för dig
som är ca 15-21 år. Ingen föranmälan krävs.
För mer info kontakta Sofia Wester Eriksson
070-650 10 13,
sofia.wester-eriksson@svenskakyrkan.se

För dig som är 13+ finns möjliget till tre dagar
med workshops, föreläsningar, uppträdande och
gudstjänst på sportlovet. Info: Tomas Folkegård
026-17 05 53, tomas.folkegard@svenskakyrkan.se
eller Sveneric Dahl, 026 17 05 21,
sveneric.dahl@svenskakyrkan.se
i Björsjökyrkan

19 jan, 16 feb, 23 mars, 20 april och 18 maj.
19.00-23.00 i Staffans kyrka

Spaghettigudstjänst
Liten som stor hälsas du välkommen till en enkel kvällsgudstjänst, mat, lek, pyssel och umgänge. Barnkörerna
bjuder på sång. Ingen kostnad. Info: Tomas Folkegård 026-17 05 53, tomas.folkegard@svenskakyrkan.se
Måndag 19/2 och 23/4 17.30 i Björsjökyrkan

Söndagsskola

Enastående

Söndagsskolan är ingen vanlig skola utan betyder
att du som är barn är med inne i kyrkan i början av
gudstjänsten/mässan, men efter en liten stund får du
gå iväg tillsammans med andra barn och kanske några
föräldrar. På söndagsskolan tänder vi ljus, pratar om
dagens Bibeltext och leker eller pysslar.

Är du ensamstående förälder och
vill hitta nya vänner för dig och ditt
barn? Då är ni välkomna till vårens
träffar då vi äter middag, pratar
och leker i avkopplande och kravlös
miljö. Kostnad 40 kr/vuxen, gratis
för barn.

När det är mässa (gudstjänst med nattvard) kommer
ni tillbaka till kyrkorummet lagom till nattvarden, och
är det en gudstjänst utan nattvard kommer ni tillbaka
innan förbönen. Du kan vara med en gång eller flera
gånger och får ta med både någon vuxen eller en
kompis om du vill.
Söndag 4/2, 18/3, 15/4 och 27/5 11.00
i Björsjökyrkan

22/1, 12/2, 5/3, 26/3 (påskspel),
9/4, 30/4, 21/5.
Ingen föranmälan krävs. Info:
Anette Marklund, 073-081 49 43.
Måndag 17.00 i Tomaskyrkan
(Buss nr 14)
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Barnverksamheten 2018
Du hittar all information om barngrupperna på webben svenskakyrkan.se/gavle/verksamhet-for-alla

Öppen verksamhet för barn med vuxen

Barnkörer

En mötesplats för barn i 0-5 årsåldern tillsammans med
mamma, pappa eller annan vuxen. Hit kan du komma för att
barnen ska få träffa andra barn, leka och sjunga men också
för att du som vuxen ska få träffa andra som har barn och
umgås, utbyta tankar och erfarenheter. Det finns möjlighet
att värma medhavd mat och det finns fika att köpa. Öppen
verksamhet finns på olika platser i Gävle och du väljer vilken
plats som passar dig.

Hemlingby kyrka
6-9 år onsdagar 15.30-16.15.
Info och anmälan: Christina Gagge, 026-17 05 55,
christina.gagge@svenskakyrkan.se eller Sofia Wester Eriksson,
026-17 05 65, sofia.wester-eriksson@svenskakyrkan.se
Terminsstart den 31/1.

Björsjökyrkan
Måndagar 0-5 år, 9.00-11.00, sångstund 10.30
Tisdagar 0-2 år, 9.00-11.00, sångstund 10.30
Hemlingby kyrka
Måndagar 0-5 år 09.00-12.00 sångstund 10.00 OBS: Ny dag
Torsdagar 0-5 år 09.00-11.30, sångstund 10.00
Mariakyrkan, ingång från bäcken
Torsdagar 9.30-11.30
Allaktivitetshus för daglediga i alla åldrar, men också öppen
verksamhet för barn med vuxen 0-5 år. Du kan handarbeta,
snickra, måla på porslin och mycket annat. Eller bara vara.

Musiklek för barn 0-5 år med vuxen
Barn och vuxna, sjunger, spelar enkla rytminstrument, rör
sig och firar andakt tillsammans. Efteråt är det lek och fika
(20 kr per familj). Ingen anmälan.
Måndagar 10.00-11.30 i Strömsbro församlingshus
Vi sjunger i ca 40 minuter, sedan finns det möjlighet att
umgås med barn och vuxna i lekrummet eller runt fikaborden. Anmälan Anna Forsgren 070-274 90 65,
anna.forsgren@svenskakyrkan.se
Tisdagar 13.00-15.00 i Tomaskyrkan

Pilgrimsbarn
För årskurs 1-3. Vi vandrar i närmiljö, samtalar, fikar, leker,
pratar om Bibelns berättelser, lär oss skogsvett, har andakt
och sjunger. Ingen kostnad. Tisdagar 14.30-16.15. Barnen
hämtas från Strömsbro- och Tallbacksskolan.
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Mariakyrkan, ingång från bäcken
4-6 år onsdagar 16.00-16.45.
Info och anmälan: Karolina Risberg 026-17 05 99
Björsjökyrkan
6-8 år måndagar 16.00–16.40, 9-12 år måndagar
17.00- 18.00. Info och anmälan: Anna-Sara Berencreutz,
026-17 05 96, anna-sara.berencreutz@svenskakyrkan.se
Tomaskyrkan
4-6 år onsdagar 16.00-16.45, 6-9 år onsdagar 17.00-18.00.
Info och anmälan: Sofia Jeppsson 026-17 05 82,
sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se

Miniorer
I miniorgruppen använder vi oss av skapande, drama, sång
och lek för att lära oss mer om oss själva, varandra och Gud.
Tillsammans läser vi bibelberättelser och funderar över vad
de kan betyda. Ibland gör vi utflykter och ibland är vi med
på söndagens gudstjänst.
Anmälan Anna Forsgren, 070-274 90 65,
anna.forsgren@svenskakyrkan.se
Måndagar 14.30-16.30 i Tomaskyrkan

Ungdomskör 13 år och uppåt
Ungdomskören träffas i samband med Ung mässa,
torsdagkväll ca en gång i månaden i Kyrkans hus.
Info: Sofia Jeppsson, 026-17 05 82,
sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se

