
 

 

Vad är hemma och var är sommar? 
Sommartider, hej hej, sommartider! 

  
Ja, man behöver nog inte vara från Halmstad (som en annan) för att veta vem 
som skrev dessa rader. Det var Per Gessle och Gyllene tider som framförde 
sången för första gången 1982 och sedan dess har den nog för de flesta av oss 
varit associerad med sommar. Och äntligen, efter en ganska så ihärdig vinter och 
en något ambivalent vår så tror jag nog tiden är kommen för att scrolla ner på 
Spotify´s sommarlista för att ännu en gång klicka på låten i fråga, stämma in i 
sången och hälsa sommaren välkommen. För nu är den äntligen här. 
  

Sommartider, hej hej, sommartider! 
  

Jag tror vi alla har den där speciella platsen vi associerar med sommaren. För 
mig är den platsen Halmstad. Inte på grund av Per Gessle, utan för att det är där 
mina föräldrar, syskon och många av mina vänner bor. Det är där mina 
barndomsminnen formades och det är från Halmstad jag minns tydligast hur 
ljuvlig den svenska sommaren kan vara. 

Nu när sommaren står för dörren så misstänker jag att många av er har en 
”hemresa” bokad till en liknande ort. Ett ställe som är sommar för er. En plats 
fylld av en massa underbara ljuvliga minnen. Ett plats som ni kallar hemma, även 
om ni inte nödvändigtvis bor där. Kanske den platsen är i Sverige, kanske den är 
här. Oavsett var på jorden den ligger för dig så tror jag sådana platser är viktiga 
att ha. En plats man kallar hemma.  Platsen dit vi åker för att träffa familj och 
vänner. Platsen där vi finner vila. En plats där man får vara den man är utan 
masker och roller. Som sagt, att ha ett hemma är viktigt! 
  

MÅNADSBREV FÖR JUNI



För mig är det viktigt att kyrkan är ett hemma för alla som kommer hit. Här får 
man bara vara. Här får man sitta i tystnad eller prata på, här får man läsa en 
tidning eller bara stirra in i väggen, äta något från cafét eller avstå. Här får man 
gå upp i kapellet för att tända ett ljus i tystnad och ensamhet eller sjunga med i 
fullt ös på söndagsgudstjänsterna tillsammans med alla andra. Här på kyrkan får 
man vara den man är, utan masker och roller. Ett sant hemma. 
  
Så oavsett vad du har för planer i sommar, om du ska hem till Sverige en sväng 
eller om du blir kvar här, glöm i alla fall inte ditt hemma här på kyrkan! Hit är du 
alltid välkommen, för vi alla behöver en dos av hemma! 
  

Välkommen till kyrkan. Välkommen hem. Välkommen sommar. 
Och tills vi möts igen – må Gud hålla dig i sin hand!        (Psalm 730) 

 
JOACHIM FRANZÈN

Komminister

VISSTE DU ATT 
 

• en varm pingstdag i maj var det årsmöte i församlingen. Medlemmar 
mötte upp för att göra sin röst hörd och besluta om budget, verksamhet 
och kyrkorådets medlemmar. Det var en viktig söndag! En presentation 
av vårt nya kyrkoråd kommer i  nästa månadsblad. 
  

• på pingstdagen var det förutom årsmöte också konfirmation. Fem 
nykonfirmerade hälsar till församlingen att de har haft en härlig tid. 
Hösten 2019 drar nästa konfirmandgrupp igång. 
  

• alla familjer i barngrupper och barnkören var inbjudna till sommarfest. 
Astrid Lindgrens sånger förde oss genom dagen och det var allt från 
fiskdamm till korvätande och sommarlekar. Tack för en härlig termin!  
  

• att det från och med 25 maj har kommit en ny personuppgiftslag? GDPR 
har börjat gälla i hela Europa och där inkluderas även vi som en del av 
Svenska kyrkan i Sverige. Det betyder att dina personuppgifter är lagrade 
på ett säkert sätt i församlingen. För mer information om GDPR prata 
med Frida eller Pether. 

• Valborg var en lyckad kväll i Central Park. Drygt 150 personer mötte upp 
för att lyssna på tal, körsång och äta korv. Tack Swea New York för vårtal! 



NATIONALDAGSFIRANDE 6 JUNI 

Det serveras sill, potatis, kaffe och 
jordgubbstårta från kl. 18.30.  

Kvällen avslutas kl. 20.00 med en 
sommarkonsert av kyrkokören.  
Årets talare är Leif Pagrotsky, Sveriges 
generalkonsul i New York. 

Medlemmar $15 
Icke medlemmar $20 

Du måste ha anmält dig 
via medlemssidorna eller i caféet senast  
5 juni. Varmt välkommen!

TACK VARE DIG 
  
Tvärtemot vad många svenskar är vana vid bedriver Svenska kyrkan i New York 
sin verksamhet utan statligt stöd eller bidrag från Sverige. Församlingen erhåller 
visst stöd från Svenska kyrkan i Sverige genom att de betalar lönerna för delar av 
personalen. Återstående personallöner, mötesplatser och kyrkobyggnad måste 
församlingen lokalt stå för. 

Tack alla medlemmar som betalar sin medlemsavgift! Just nu är det 99 enskilda 
medlemskap och 107 familjemedlemskap.  
Tillsammans som medlemar visar vi att  
Svenska kyrkan i New York är en viktig  
mötesplats för många.  
Bli medlem i caféet eller  
via svenskakyrkan.se/newyork/medlemskap. 
  
Tack till dig som gett en ytterligare donation till  
kyrkan. Det är församlingen oerhört glada för.  
Om du ger $250 eller mer kan du dra av hela beloppet från din deklaration i USA, 
det blir en skattefri gåva. Du får ett skatteintyg av kyrkan i januari. Donera pengar 
kan du göra via medlemsidorna eller i caféet. Donera pengar kan du göra från 
hela världen. 
  

Tack för att du är med i församlingen! 

GUDSTJÄNST I NEW JERSEY 

Sommargudstjänst med efterföljande 
picknick. Söndag 17 juni kl. 16:30.  
Ta med fikakorg! 

St. Georges Church, 550 Ridgewood 
Rd, Maplewood, NJ 07040 

https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=385149&userid=&linkid=34191933&readid=0808696D1617&test=&umailid=
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=385149&userid=&linkid=34171483&readid=0808696D1617&test=&umailid=
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=385149&userid=&linkid=34171484&readid=0808696D1617&test=&umailid=
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=385149&userid=&linkid=34191933&readid=0808696D1617&test=&umailid=
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=385149&userid=&linkid=34171483&readid=0808696D1617&test=&umailid=
https://app1.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=385149&userid=&linkid=34171484&readid=0808696D1617&test=&umailid=


INGEN TORSDAGSSOPPA  
UNDER SOMMAREN  

Sista sopplunchen var i maj då 
många kom för att äta 
spenatsoppa och en 
blåbärsdröm till kaffet. 

Under sommaren gör 
torsdagssoppan ett uppehåll. 
Lunchen återkommer igen i 
september.

SOMMARSCHEMA FRÅN 
MIDSOMMAR 
 
Från 25 juni fram till Labour Day är det 
sommartid på kyrkan. 

Öppettider 
måndag-tisdag STÄNGT 
onsdag-fredag kl. 12-18 
lördag-söndag kl. 12-16 

Telefonen är öppen onsdag-fredag kl. 09-18. 

Veckomässan utgår. På söndagar är det 
mässa som vanligt kl. 11.00. 
Vi ses i sommar!

MIDSOMMAR I  
BATTERY PARK 

Kom med och fira midsommar i 
Battery Park fredag 22 juni 17.00.  

Det blir picknick, kransar, dans, 
musik och tusentals människor. 

Denna fredag är kyrkan stängd. 
Vi ses i parken!

ÖPPET LEKRUM 

I juni öppnas källaren upp för lek och 
bus. Några tisdagar och söndagar är det 
öppet lekrum för alla barn och vuxna. 

Tisdag 5, 12 och 19 juni kl. 10.30-12.00 
Söndag 10 och 17 juni kl. 13.00-14.30 

Dessutom kan du redan nu anmäla dig 
till höstens barngrupper. Mer information 
om barngrupperna får du om du frågar 
Frida, församlingspedagog, eller om du 
läser på hemsidan.



NÅGRA BLÄNKARE FÖR HÖSTEN 
  

I höst kommer det bli kvällsöppna torsdagar. Körsång, samtalsgrupp, ung 
svensk i New York, open Mic, torsdagssoppa etc. Caféet och Läsrummet 
kommer ha öppet från kl. 12.00-21.00 med olika innehåll varje vecka. 

MÅNADENS TIPS 

När mina vänner kommer och besöker mig i NYC så frågar de ofta ifall jag vet något 
bra hotell att bo på. Tyvärr blir mina svar på dessa frågor mycket kortfattade och 
intetsägande eftersom jag knappt har bott på hotell i denna storstad. I stället brukar 
jag kontra med något som är minst lika viktigt, om inte viktigare, vilket är 
restaurangtips – ty få saker är bättre än en full och glad mage. Och denna storstad 
vimlar verkligen av matställen till den milda grad att här tar man inte vad man får, 
utan tvärtom, jag som kund kan välja och vraka mellan ett hav av olika restauranger 
som passar olika budgetar och smaker. Här kommer tips på två av mina 
återkommande favoriter. 
  
Dirt Candy, 86 Allen St, Lower East Side – Vegetarisk restaurang i China Town 
utöver det vanliga. Hur låter t.ex. portobellomousse med sauterade asiatiska päron, 
körsbär och tryffeltoast? Eller varför inte brysselkålstaco? Menyn består av två 
avsmakningsmenyer – 5 eller 9 rätter. Lördagar och söndagar serveras brunch från 
en à la carte meny. Dricksen är inräknad i menyn vilket man som svensk antagligen 
tycker är skönt. Dirt Candys chefskock Amanda Cohen är mån om hållbarhetsfrågor 
och att de t.ex. inte kör tomma diskmaskiner i onödan utan försöker fylla upp 
maskinerna med smutsig disk.  
Menyn är väldigt genomtänkt och Cohen blandar olika smakkombinationer och 
konsistenser. Vegetarisk mat får en helt annan innebörd efter ett besök på Dirt 
Candy. Vill man så kan man få menyn vegansk också. Restaurangen är mycket 
populär och det rekommenderas att man bokar bord långt i förväg. 

Casa Enrique, 5-48 49th Ave, Long Island City – Mitt andra restaurangtips är 
mexikanska restaurangen Casa Enrique som har fått utmärkelser av både Zagat  
och Michelinguiden. Mer äkta mexikansk mat får man leta efter i NYC.  
Här serveras traditionella rätter och tillbehör såsom guacamole, tacos, ceviche och 
enchiladas. Deras coctails är också väldigt populära och smakfulla. Att boka bord 
innan besöket är att rekommendera då stället är mycket välbesökt. De har även en 
ljus och trevlig ”innergård” där man kan sitta. 

Text: Anna Mutvei, körsångare 
Instagram: entuggaavdetstoraapplet 



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

VECKOPROGRAM 
fram till fredag 24 juni

Kontaktuppgifter

Svenska kyrkan New York
5 East 48th Street
New York, NY 10017
+1 212 832 8443  
 
Telefonen är öppen  
måndag, tisdag, torsdag och 
fredag 09.00-18.00 och  
onsdag 12.00-18.00.

www.svenskakyrkan.se/newyork

Gilla Svenska kyrkan i New York

    Följ svenskakyrkannewyork  
 

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

Söndag 
11.00 Söndagsmässa med kyrkkaffe 
12.00-16.00 Öppet café 

Måndag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.15 Andrum, middagsbön 

Tisdag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.15 Andrum, middagsbön 

Onsdag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.15 Andrum, middagsbön 
17.30 Veckomässa 

Torsdag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.15 Andrum, middagsbön

Fredag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.15 Andrum, middagsbön 
13.00, 15.00 & 16.30 Vigseltid 

Lördag 
12.00-16.00 Öppet café 
13.00 & 15.00 Vigseltid 

Gloria Dei, Philadelphia 
10 juni kl. 16.00 - Söndagsmässa med 
efterföljande kyrkkaffe  

Augustana Lutheran Church, 
Washington DC  
3 juni kl. 11 - Friluftsgudstjänst med 
efterföljande kyrkkaffe 
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