
MÅNADSBREV FÖR JANUARI 

GOTT NYTT ÅR KÄRA 
FÖRSAMLINGSBO! 

  
  Jag vet inte hur ni upplever det här med tid,   
  men för mig tycks varje år gå snabbare än   
  det föregående året. Det är ju visserligen  
  endast en känsla, men någonstans någon  
  gång hörde jag det talas om att människans  
  uppfattning om tid kan liknas vid en  
  exponentiell kurva. Under de första ljuva  
  åren av våra liv tycks ett år vara i en 

evighet, men sedan när år börja läggas på år så förlorar de lite av sin tyngd. Det går fortare och 
fortare… känns det som i vart fall. Ja, logiken bakom Einsteins relativitetsteori övergår mitt 
förstånd, men om det vore en känsla så förstår jag precis vad han menar. Gud vad tiden bara 
rusar iväg! Tänka sig, nu är det 2019. Ytterligare ett nytt år! 
  
Men det får vara som det är, det där med tidens relativitet. Det viktigaste är ju ändå inte antalet år 
eller hur snabbt de går. Det viktigaste är vad vi fyller vår tid på jorden med. Och så här vid 
nyårstiden så får vi alla en chans att fundera lite på det. Vad fyllde jag 2018 med? Vad vill jag att 
2019 ska vara fylld med? Där har vi nog olika uppfattningar och idéer. Oavsett vad som står på 
din önskelista för 2019 så finns Svenska kyrkan i New York som en stilla plats mitt bland alla 
dessa ambitioner. Hit kan du komma när du behöver samla dina tankar, andas ut, tända ett ljus, 
snacka med någon, be en bön, ta en kopp kaffe eller bara vara. Glöm heller inte alla våra festliga 
tillställningar som ärtsoppan, räkafton, open mic och mycket annat. Så oavsett vad du vill fylla 
det nya året med, låt kyrkan vara en självklar plats för dig 2019! 

  
Avslutningsvis vill jag dela med mig av en bön som jag tycker borde ligga som ett fundament för 

oss alla för det nya året: 
  

Vi ber för det nya året 
om fred och rättvisa åt alla folk, 

om trygghet och försörjning åt varje människa, 
om kraft och mod åt de svaga, 

om medkänsla och vishet åt de starka, 
om en fördjupad solidaritet mellan allt levande, 

om din närvaro i varje människas liv. 
Amen. 

Joachim Franzén 
Komminister 



VISSTE DU ATT 

• Många tog turen inom kyrkan på julafton och juldagen. Det var fullsatt i kapellet för både 
gudstjänster och filmvisning. I caféet mumsade många på juliga smörgåsar, tomtegröt och 
glögg. Tack för att vi fick dela julens mysterium tillsammans!  
  

• Kyrkans barngrupper drar igång igen i januari. Det är fortfarande plats i 
gruppen "Vi gillar svenska" på onsdagarna. En mötesplats för barn från 7 år för att 
på ett lekfullt sätt träna sin svenska. Läs mer nedan och på hemsidan. 
  

• Lucia var som alltid en uppskattad dag. Två fullsatta konserter med fantastiska 
musiker och körsångare. Tack alla barn och vuxna för New Yorks vackraste 
Luciafirande.  

 

 

KONSTUTSTÄLLNING OCH 
VERNISSAGE 

Under januari har du möjlighet att se konst av 
Madeleine Mattson. Lördag 12:e januari är det 
Vernissage kl. 13.00-16.00. 
  
Madeleine Matsson är en svensk konstnär som bor i 
Brooklyn, NY. Hon läser till magister inom måleri 
på New York Studio School of Drawing, Painting  
& Sculpture.  

Madeleine är född i Sverige och har levt flera år i 
USA. Som många konstnärer har hon alltid varit 
fascinerad av hur naturens ljus påverkar inte bara det 
vi ser men hur vi mår. I Sverige är säsongerna som 
dag och natt med extremt ljus och extremt mörker 
men något fint kan man hitta inom båda.  

Bilderna är skapade en plein air i både New York 
och i Sverige, dag och natt, vinter och sommar, och 
är titulerad “I Brinnande Mörker”. 

Välkommen! 

https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=407659&userid=&linkid=34502532&readid=EF3B8C3E41AB&test=&umailid=4294967294


 

 
  
 

 

 

TORSDAGSSOPPA  

Torsdag 10 januari kl. 
12-14 serveras det ärtsoppa 
med pannkakor i kyrkan. 

$10 för medlemmar 
$5 för barn 
$12 för icke medlemmar 

Välkommen till terminens 
första torsdagslunch!

START FÖR BARNGRUPPERNA 

I kyrkans barngrupper har familjer möjlighet att träffa 
andra svenska barn och vuxna. Barngrupperna startar 
14 januari.  

Det finns fortfarande platser kvar i gruppen "Vi gillar 
svenska". Det handlar om att öva sig i att läsa, skriva 
och prata svenska på ett lekfullt sätt. Den är för barn 
från 7 år. 

Läs mer om den och andra grupper på hemsidan. 

SVENSKUNDERVISNING  
FÖR VUXNA  

Är du intresserade av att lära dig mer svenska?  
Eller känner du någon som vill det? 
Vårterminens klasser startar 16 januari och 
träffas 12 gånger under våren. 

Nybörjargruppen och Intermedia-
gruppen träffas på onsdagar. 
  
Ring till kontoret för att anmäla dig eller  
veta mer  +1 (212) 832 84 43 eller 
maila: newyork@swedishchurch.net. 

TRÄFFPUNKT - en mötesplats på dagtid 

Andra torsdagen i månaden är det träffpunkt. 
Trivsamma träffar på dagtid med program, 
fika och andakt. 
  
Terminen startar torsdag 10 januari kl. 16.00. 
Välkommen! 

https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=407659&userid=&linkid=34502532&readid=EF3B8C3E41AB&test=&umailid=4294967294
mailto:newyork@swedishchurch.net?subject=Svenskundervisning
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=407659&userid=&linkid=34502532&readid=EF3B8C3E41AB&test=&umailid=4294967294
mailto:newyork@swedishchurch.net?subject=Svenskundervisning


VILL DU HA MÅNADSBLADET PÅ EPOST? 
 
Nyhetsbrevet går ut till drygt 1000 personer. Vill du också ha det på epost?  
 
Skicka ett mail till frida.johansson@svenskakyrkan.se så hamnar du med på epost-listan.  
Eller fyll i formuläret på hemsidan www.svenskakyrkan.se/newyork/ 
 

BEHÖVER DU EN LOKAL FÖR ETT ARRANGEMANG? 

Visste du att du kan hyra kyrkans lokaler?  
Härligaste lokalerna med New Yorks bästa läge! 

Tex det mysiga läsrummet och caféet kan du som medlem hyra  
för halva priset till privata tillställningar.  
Kanske har du en bokklubb eller behöver ha en lokal för ditt  
kalas eller möte? 

Du kan hyra källaren, biblioteket, kapellet eller himmelska  
höjden (lokalen mitt emot kapellet). 

Läs mer och boka på hemsidan (priserna uppdateras till veckan)  
eller ring till kyrkan.

FAMILJEGUDSTJÄNST 
MED DOPFEST 

Festlig familjegudstjänst välkomnas du 
till den 3 februari kl. 11.00. 

Det kommer delas ut änglar till alla 
som döptes 2018. Anmäl dig 
till Joachim hur många dopbarn plus 
familj som kommer så kan vi beräkna 
både änglar och fika. 
Dessutom sjunger barnkören och  
det blir festligt kyrkfika.  
Varmt välkommen!

https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=407659&userid=&linkid=34502534&readid=EF3B8C3E41AB&test=&umailid=4294967294
mailto:joachim.franzen@svenskakyrkan.se?subject=Anm%C3%A4lan%20dopfest
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=407659&userid=&linkid=34502534&readid=EF3B8C3E41AB&test=&umailid=4294967294
mailto:frida.johansson@svenskakyrkan.se
mailto:joachim.franzen@svenskakyrkan.se?subject=Anm%C3%A4lan%20dopfest


MÅNADENS TEMA: NYSTART 

Intervju med Rubina Momand, Weehawken, NJ. 
Tandläkare, för närvarande hemma med småbarn 

Om jag säger Nystart - vad säger du då? 
Det finns alltid hopp och ny chans för förbättring! 

Har du några nyårslöften? Varför?/varför inte? 
Nja, inga konkreta nedskrivna. Men jag har definitivt en  
del saker uppradade i mitt huvud som jag har lovat mig  
själv att försöka bli bättre på. Sånt jag har tänkt att jag  
skulle ta tag i under det nya året.  
Borde kanske skriva ner de som nyårslöften.... 

Nämn två saker du inte ska göra i år. 
Inte shoppa online lika mycket och inte skrika på barnen. 

Nämn två saker du vill göra mer av 2019. 
LÄSA och TRÄNA. Dessa två har nog blivit lite av standardlöften som per default hakar på 
varje år. Något nytt jag vill lägga till i år är att försöka spendera mer tid och umgås med mina 
vänner här, live och offline. När de flesta av ens vänner och familj bor på andra sidan 
Atlanten är det lätt hänt att jag spenderar mycket tid online för att ’umgås’ med de i 
cybervärlden. 

Vad har du lärt dig av året 2018 som du tar med dig in i 2019? 
Att inte tag NÅGOT för givet. Att vara mer ’mindful’ och tacksam för både stort och smått i 
våra liv som vi ofta kan ta för givet. Att ge komplimanger oftare.  
Och stanna upp för att lukta på blommor. 

TRE SNABBA MED RUBINA 

Januari i NY eller Sverige? 
DEFINITIVT NY. Vintersolen här är oslagbar!! 

Snö som stannar hela vintern eller några stora snöstormar där snön försvinner snabbt 
Några stora snöstormar med mysiga ”snowdays” hemma med barnen, men där snön 

försvinner dagen efter och allt blir normalt igen. 

Fula överdragsbyxor eller isglassben? 
Fula överdragsbyxor all day err’ day, hela vintern. 

  
Text: Djelena Blair 



VECKOPROGRAM 

 

KONTAKT 

Svenska kyrkan New York 
5 East 48th Street 
New York, NY 10017 

+1 212 832 8443 
 
Telefonen är öppen  
måndag, tisdag, torsdag & fredag 09.00-18.00  
och onsdag 12.00-18.00. 

www.svenskakyrkan.se/newyork 

Gilla Svenska kyrkan i New York 

Följ svenskakyrkannewyork  
på Instagram 

Checka in på kyrkan eller använd 
#svenskakyrkannewyork när du är här.

Söndag 
11.00   Söndagsmässa  
  med kyrkkaffe 
12.00-16.00 Öppet café 
14.30-15.15  Barnkör 

Måndag 
10.00-17.00 Barngrupper 
12.00-18.00 Öppet café 

Tisdag 
10.00-17.00  Barngrupper 
12.00-18.00  Öppet café 

Onsdag 
12.00-18.00  Öppet café 

Torsdag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.00 Torsdagssoppa (andra torsdagen i månaden) 
18.00 Veckomässa (alla torsdagar) 
16.00 Träffpunkt (andra torsdagen i månaden) 
19.00 Kyrkokör (alla torsdagar) 

Fredag 
12.00-18.00 Öppet café 
13.00, 15.00, 16.30  Vigseltid 

Lördag 
12.00-16.00  Öppet café 
13.00 & 15.00 Vigseltid 

https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429779&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429772&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429780&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429781&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=87svdp8ab.0.0.u46mnelab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se%2Fnewyork
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=87svdp8ab.0.0.u46mnelab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se%2Fnewyork
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429779&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429772&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429780&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=404560&userid=&linkid=34429781&readid=D6F1AAF04089&test=&umailid=4294967294

