
 

 

 

FRÖSAMLARE ÄR VI ALLIHOPA. 

Sv. psalm 602  Så länge solen värmer jorden och kornet kan få gro, 
så länge ögon ännu lyser av hopp och framtidstro, 

så stiger vår lovsång till dig, Gud, 
och vi sjunger Halleluja! 

Hej. Jag heter Frida och är frösamlingspedagog. Eller. Hoppsan. Jag menar såklart 
församlingspedagog. Det där har hänt mig mer än en gång, särskilt med rättstavningsprogram i 
datorn att mitt yrke blir till ett nytt ord. Jag tycker det låter så vackert den där felskrivningen. 
Att jag är frösamlingspedagog. Ibland känner jag mig som det när tex jag och barnen pratar om 
Gud. Vem är Gud? En väldigt stor fråga som vi tillsammans får fundera på. Jag samlar frön 
tillsammans med barnen, frön av tro som får växa inom oss. Jag känner mig också som det när 
jag möter alla som kommer inom caféet. Som dricker en kopp kaffe, köper lite svenska varor 
och får prata av sig en stund. Det är en unik möjlighet vi har som församling här på 48e gatan 
att få möta både turister, fastboende och framförallt församlingsmedlemmar varje dag.  
Små frön som får gro varje dag i varje människa.  

Så länge händer söker händer i solidaritet 
så länge bönen öppnar vägar mot din verklighet, 

så stiger vår lovsång till dig, Gud, 
och vi sjunger Halleluja! 

I mässan säger ”Så är vi fastän många. En enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd”. 
Det handlar om en solidaritet som vi delar. Vi märker av jordens minskade resurser och att vi 
måste ta vara på dem. Det ansvaret att vara solidariska och ta hand om jorden har vi fått av 
Gud. Det lilla spelar stor roll och jag tycker att det är viktigt att vi reflekterar över våra val. Att 
källsortera, att åka kollektivt eller gå, att vi tar med oss en tygkasse till mataffären, att vi köper 
ekologiska produkter eller att vi minskar vårt köttintag. Det är några sätt att bidra på. 
 

MÅNADSBREV FÖR MAJ 



En påminnelse över klimatförändringar har vi fått nu när våren dröjer och det har varit den 
kallaste april i mannaminne här i New York.  
Vad kan du och jag göra för att våra växter kan få gro? Hur tar du hand om vår planet? Vi är 
inte bara droppar i havet. Vi sprider våra vattenringar och framtidstron finns där. Det är jag 
övertygad om. 

Så länge rätten tillåts flöda och sanningen nå fram, 
så länge sorgen får en boning i en öppen famn, 

så stiger vår lovsång till dig, Gud, 
och vi sjunger Halleluja! 

Vad kan vi göra för att vi människor ska få gro? Hur kan vi hjälpa varandra att växa? Liksom 
växter behöver solljus för att bladen ska fyllas med klorofyll och bli alldeles gröna behöver 
också vi människor värme. När vi är solidariska med varandra. När vi möter varandras blickar. 
När vi välkomnar varandra till kyrkan. Frön behöver tid. Vi behöver ge varandra tid. Vi behöver 
också vara öppna för varandras åsikter och samtala. Öppna händer, öppna sinnen. Vi växer på 
att mötas och diskutera. Genom att vi samtalar om vår tro, om våra liv och får provtänka 
tillsammans växer vi som människor och som kyrka. Söndagarna är underbara tillfällen att 
mötas. Över alla åldrar möts vi till gudstjänst och kyrkkaffe efteråt. Där får vi fylla på och samla 
kraft. Vi blir blommor som slår ut och kan också hjälpa varandra när livet är tungt. Om vi vågar 
dela det vackra så är jag övertygad om att vi också är trygga nog att dela det tunga och svåra.  
I Guds skaparhand omsluts vi och de händerna kan vi också vara för varandra. 

Så länge barnen vågar hoppas på ett framtidsland, 
så länge blommor kan få knoppas i Guds skaparhand, 

så stiger vår lovsång till dig, Gud, 
och vi sjunger Halleluja! 

Det är en fin uppgift att vi får så frön och hjälpa till att låta de växa. Låt oss liksom Jesus bli 
människofiskare som samlar folk till kyrkan och gör det till en plats där vi vill vara.  
En frösamlare. Det vill i alla fall jag vara. 

FRIDA JOHANSSON 
Församlingspedagog 

KONSTUTSTÄLLNING & VERNISSAGE 

Under maj ställer konstnärerna Lena Belfrage 
och Madeleine Ribbing-Messihi ut sina 
konstverk i kyrkan. 

Vernissagen är torsdag 3 maj kl. 17.00-19.00. 

Lena målar i akvarell och Madeleine abstract i 
olja på duk och även verk som är "mixed-media 
abstract". 

Välkommen att njuta av konst i kyrkan!



 

 

RÄKAFTON PÅ KYRKAN 
Onsdag 23 maj kl. 19.00 

En kväll med god mat, allsång och musik, 
och härlig gemenskap med nya och gamla vänner. 

Medlemspris: $20 
Icke-medlem: $25 

I priset ingår räkor, bröd, sallad, vatten/saft och 
en valfri starkdryck. Ytterligare dryck finns att 
köpa till. 

Du måste ha bokat och betalat din plats senast 
måndag 21 maj. Boka gör du i caféet eller online.  

Välkommen!

VISSTE DU ATT 

- april har varit fylld av gästande föreläsare och inspirerande talar. På Träffpunkt fick tiotalet 
personer träffa Språkpolisen Lotten som föreläste inspirerande och roligt om svenska 
språket. Och en söndag fick medlemmar möjlighet att träffa författare Marie Oskarsson som 
berättade om livet som författare och läste böcker för oss. 

- Svenska kyrkan kommer få en ny kyrkohandbok? Den leder oss i hur vi ska fira gudstjänster 
och innehåller många fina böner och musik. Här kan du läsa mer om den nya kyrkohandboken 
som kommer i maj: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken 

- denna månad har många gift sig i kapellet? April och maj är fyllda av kärleksfester och vi 
hurra stort och högt för alla fina brudpar. 

- Stina Wollter har haft konstutställning i kyrkan under april? Många har tittat och några har 
köpt konstverk. Hennes vernissage och konsert lockade många nya personer till kyrkan. 
Jättekul! 

TRÄFFPUNKT med temat 
HUR SER FRAMTIDENS  
KYRKA UT? 

Träffpunkt är för dig som vill umgås, fika 
gott och träffa andra på dagtid. 

Vi träffas tredje onsdagen i månaden.  
Vid varje tillfälle får du ta del av ett program 
av varierande karaktär. 

16 april kl. 15-17 - Tillsammans med präst 
Joachim diskuteras den nya kyrkohandboken 
och framtidens gudstjänster.  
 
Det blir både en idéverkstad och en 
möjlighet att bekanta sig med hur vi på olika 
sätt firar gudstjänst.



 
 

 

ÅRSMÖTE FÖR SVENSKA KYRKAN 
I NEW YORK 

Här med kallas alla medlemmar till årsmöte 
i församlingen söndag 20 maj kl. 13.00. 

Dessförrinan firas det högmässa kl. 11.00 
med efterföljande kyrkfika.  

Handlingar kommer skickas ut till alla 
medlemmar och finns också att hämta  
i kyrkan. 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KONFIRMATION 

Snart har årets konfirmander 
genomfört sitt konfirmandår. 
Söndag 20 maj kl. 11.00 är det 
konfirmationsgudstjänst. 

Välkommen att fira gudstjänst 
tillsammans med konfirmanderna  
och deras familjer. 

TORSDAGSSOPPA 

Mums! Andra torsdagen i 
månaden är det sopplunch. 

10 maj kl. 12.00 
serveras det ängssoppa 
med smarrig efterrätt. 

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

Välkommen på lunch!

TACK VARE DIG 

Tack alla medlemmar som betalar sin 
medlemsavgift. Just nu är det 91 enskilda 
medlemskap och 87 familjemedlemskap.  
Det finns alltid plats för fler medlemmar.  
Fyll i en lapp 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.



 

 

 

NÅGRA BLÄNKARE FÖR JUNI 

NATIONALDAGSFIRANDE 6 JUNI  
Vi serverar sill, potatis, kaffe och jordgubbstårta från kl. 18.30. Kvällen avslutas kl. 20.00 med 
en sommarkonsert av kyrkokören.  

ÖPPET LEKRUM 
I juni öppnas källaren upp för lek och bus. Några tisdagar och söndagar är det öppet lekrum.  
Tisdag kl. 10.30-12.00 den 5, 12 och 19 juni. Söndag kl. 13.00-14.30 den 10 och 17 juni.  

SOMMARSCHEMA FRÅN MIDSOMMAR 
Från 25 juni till 3 september är det sommartid på kyrkan. Det betyder att kyrkan är öppen 
onsdag-söndag, alltså stängd på måndag-tisdag. 

MIDSOMMAR I BATTERY PARK 
Kom med och fira midsommar i Battery Park fredag den 22 juni kl. 17.00.  
Denna fredag är kyrkan stängd.

INTERVJU OM NYA KYRKOHANDBOKEN 

Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan tas i bruk på Pingstdagen 20 maj 2018. 
Kyrkohandboken innehåller ordningar för gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst 
och vigselgudstjänst. Arbetet har pågått sedan 2010.  
Månadsbrevet har haft ett samtal med Joachim, präst i församlingen om den nya handboken. 
 
Varför är det viktigt att ha en handbok?  
För att vi skapar en enhet med Svenska kyrkan i stort. Vi tillhör ett större sammanhang och 
det visar vi genom att ha en handbok. 
 
Vad betyder det för kyrkan att vi får en ny handbok? 
Att vi är i ständig utveckling med övriga samhället.  
Vi skriver vår egen historia och utvecklar vår egen tradition.  
Med en ny handbok har vi en fast fot i traditionen  
och tar med oss vår historia in i framtiden.  

Tror du framtidens gudstjänster kommer vara  
annorlunda jämfört med dagens? 
Ja, för de kyrkovana som firar gudstjänst ofta kommer det märkas. 
För den som är kyrkoovan blir det ingen större skillnad.  

Vad tycker du om med den nya handboken? 
Den är bra! Visst, vissa svaga sidor har den som allting. Jag gillar språket som är inklusivt,  
i synnerhet förrättningarna dop, vigsel och begravning. Jag gillar bönerna och den nya 
musiken. 

Hur är en riktigt bra gudstjänst? 
Full av liv! Full av människor! Jag tycker om när en gudstjänst är genomtänkt och inte bara 
skjuten från höften. Jag tycker om när gudstjänsten är stringent men också öppen för sitt 
sammanhang. 



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 

 

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   Gudstjänst 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 
12.15   Andrum, middagsbön 

TISDAG 
10.00-17.00  Barngrupper 
12.00-18.00  Öppet café 
12.15   Andrum, middagsbön 

ONSDAG 
12.00-18.00  Öppet café 
12.15   Andrum, middagsbön 
15.00-17.00  Träffpunkt, en gång i månaden 
17.30   Veckomässa

TORSDAG 
12.00-18.00 Öppet café 
12.15  Andrum, middagsbön 
12.00  Torsdagssoppa, en gång i månaden 
19.00-21.00 Körövning 

FREDAG 
12.00-18.00  Öppet café 
12.15    Andrum, middagsbön 
13, 15, 16.30  Vigseltid 

LÖRDAG 
12.00-16.00  Öppet café 
13.00 & 15.00 Vigseltid 

GLORIA DEI, PHILADELPHIA 
8 april kl. 16.00 
Söndagsmässa med efterföljande kyrkkaffe  

AUGUSTANA LUTHERAN CHURCH, 
WASHINGTON DC 
8 april kl. 8.30 
Söndagsmässa med efterföljande kyrkkaffe

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=87svdp8ab.0.0.u46mnelab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se%2Fnewyork
mailto:frida.johansson@svenskakyrkan.se
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