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PÅSK, PÅSK, PÅSK
EN HÄLSNING FRÅN SVENSKA KYRKAN I GÄVLE
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EN DAG PÅ JOBBET

Vad gör kyrkogårdspersonalen
under vintern?

MUSIK I PÅSK

Gävle fylls av musik i påsk

NATTVARDEN
Gränslös delaktighet.
Men hur går det till?
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LEDARE

Detta är en hälsning från Svenska kyrkan i Gävle
som skickas till 37 500 hushåll.
Vi planerar att återkomma till dig på det här sättet några
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 kalendariet hemskickat
per brev eller epost. Ring och beställ på 026-17 04 00
eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se.

SVENSKA KYRKAN I GÄVLE

Box 1423, 801 38 Gävle
Besöksadress: Kaplansgatan 1, Gävle
026 - 17 04 00
gavle.pastorat@svenskakyrkan.se

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
Diakonirådet: 026-17 04 48

KYRKOGÅRDSENHETEN

Telefontider måndag – torsdag kl 9 – 15,
fredag kl 9 – 14, lunch kl 12 – 12.45
Gravskötsel- och gravrättsärenden: 026-17 05 60
Besöksadress: Blockstensvägen 59, Gävle
Skogsljus kapellkrematorium: Det Eviga Livets och
Uppståndelsens kapell: 026-51 85 95
gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se

TEXT DÄR INGET ANNAT ANGES

Charlotta Nordvall

PRODUKTION OCH GRAFISK FORM

Billy Holm, Background, www.bkgr.se

påsktankar

En fågel. En blomma. En vältrampad stig. Ett
arbete. En berättelse om Jesus. Allt handlar om
påsken. Påsken handlar om livet. Nu firar vi påsk
på jorden.
Vi firar befrielse ur fångenskap
och vi firar att dödens makt inte
har sista ordet. Båda berättelserna
finns i Bibeln. Den om uttåget ur
Egypten och den om Jesu död och
uppståndelse.
I allas våra liv finns långfredagar,
de dagarna då mörkret och förtvivlan
aldrig tycks ta slut. I allas våra liv
finns påskdagar, dagar då livet vänder åter och hoppet tänds på nytt.
Kan du se att natten börjar
ljusna? Kan du höra fåglarna som
sjunger?
När det är som värst kan man
inte det. Men så en dag hörs fåglarna igen… en dag orkar vi möta
ljuset igen.
Kvinnan som efter många år

fick jobb igen sa: ”det är som att
vara uppstånden ifrån de döda…”
Jag har tänkt mycket på de orden.
Hon är säkert inte mer ”religiös”
än någon annan men hon hade
gjort en erfarenhet både av långfredagens mörker och påskdagens
ljus. Utan att tänka på det gav hon
uttryck för trons innersta kärna;
det finns en påskdag. Det finns ett
nytt liv. Gud kommer oss till mötes.
I det som är vårt liv.

Sinnesrogudstjänst i påsk

CHRISTINA
ERIKSSON
Kyrkoherde
Svenska kyrkan Gävle

Sinnesrogudstjänst är en enklare form av gudstjänst. Som gudstjänstdeltagare kan du önska musik, sjunga,
spela, läsa dikter eller berätta om ditt liv. Sinnesrogudstjänsten är för dig som vill förändra ditt liv och finna
kraft för att gå vidare i livet. Gudstjänsten innehåller nattvardsfirande med alkoholfritt vin.

Söndagen den 27 mars (OBS! Notera dagen) 19.00 i Staffans kyrka
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Rosemary och Evelyn,
nio år, slipper bo på gatan
tack vare organisationen
Bahay Tuluyan på
Filippinerna.

FOTO MAGNUS ARONSON, IKON

INTERNATIONELLT ARBETE

det finns m at till all a .

GE EN GÅVA:
Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-1223
Swish: 9001223
Sms:a ordet LJUS till 72905 så ger du 50 kr

Människorna i Les Palmes i Haiti har fått stöd att försörja sig efter den
svåra jordbävningen. Här är det Benjamin Isier som arbetar på sin odling
i bergen. Foto: Paul Jeffrey/ACT-alliansen
foto: m. aronson/ikon

Ändå får 795 miljoner
människor inte tillräckligt att äta. Kunskapen har vi.
Men som människor har vi också en förmåga till medkänsla och solidaritet. Inte bara i huvudet, utan också i
hjärtat vet vi vad som är rätt. Därför kan vi förändra.
Varje år driver Svenska kyrkan en insamlingskampanj under fasteperioden innan påsk, fastekampanjen,
där pengarna som samlas in hjälper människor genom
utvecklingsprojekt i de delar av världen som inte har
tillräckligt med mat. I år heter kampanjen MATRÄTTEN
– för allas rätt till mat.
Maträtten – för allas rätt till mat – utgår från varje
människas rätt till mat och försörjning. Rätten till mat
är ett av de viktigaste stegen i hållbar utveckling.
Just fastekampanjen är över om några dagar (20 mars)
men kyrkans internationella arbete pågår ständigt. Det
går alltid att ge ett bidrag.
Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar på
ett antal områden världen över; insatser vid katastrofer,
stöd till hållbar försörjning, arbete för hälsa, religionsdialog och stöd till utsatta troende och kamp för
mänskliga rättigheter. Över 30 insamlingsprojekt pågår
runt om i världen. Arbetet blir effektivt tack vare ett
väl utvecklat samarbete med Svenska kyrkans samarbetspartners världen över. Arbetet utgår alltid från att
bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar
och möjligheter.
Vill du veta mer om Svenska kyrkans
internationella arbete finns det mycket att läsa på:
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

– för allas rätt till mat
SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr
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PÅSKMUSIK
TEXT JOAKIM ANDERSSON

Under fastetiden och påsken får kyrkomusiken
en särskild betydelse. Då det ofta är evangelietexterna om korsfästelsen som illustreras får vi
följa med på ett drama och uppleva evangeliet
i en annan dimension.

T

a Bachs Johannespassion
som ett exempel av många:
Vi kommer in i handlingen
när Jesus blir tillfångatagen, vi
får också träffa Pilatus och följa
hela rättsprocessen, vandringen
till Golgata till det att Jesus läggs
i graven.
Olika tonsättare och musiker har
genom tiderna satt sin personliga
prägel på kyrkans budskap.
Liksom Bach hade ett syfte med

sin musik, har kyrkomusiker idag
ett syfte med musiken. Mångfald
måste här bli ett självklart ord,
för idag kan Svenska kyrkan erbjuda
musik som verkligen passar alla.
Förutom konserter i påsk så
ingår musik i alla gudstjänster
och under påsken sjunger körer i
många kyrkor. Det gäller bara för
dig som lyssnare att hitta vad du
tycker om.

HELGENS KÖRSÅNG
PALMSÖNDAGEN 20 MARS
11.00 Gudstjänst med
församlingens barnkörer
i Bomhus kyrka.
16.00 Konsert med Ansgarskören
i Heliga Trefaldighets kyrka
LÅNGFREDAGEN 25 MARS
10.00 Långfredagsgudstjänst
i Strömsbro kyrka, med
sång av Strömsbro kyrkokör
11.00 Långfredagsgudstjänst i
Heliga Trefaldighets kyrka,
med sång av Ansgarskören
PÅSKDAGEN 27 MARS
10.00 Högmässa med Kyrkokören
i Strömsbro kyrka.
11.00 Påskdagsgudstjänst
med Bomhus kyrkokör
i Bomhus kyrka
11.00 Påskdagsmässa med
Trefaldighetskören i
Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Högmässa med Gavlekören
i Mariakyrkan
18.00 Tomasmässa med
Tomaskören i Tomaskyrkan
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KORT OM PÅSKEN

TUPPEN

Tuppen är inte bara påsk- och kyrktornsprydnad av en slump. Många
hävdar att det är en påminnelse om att man ska stå fast vid sin tro eller att
tuppen är en symbol för vaksamhet – att vara beredd. För den kristna
kyrkan finns kopplingen till tuppen i berättelsen om när Jesus, i samband
med den sista måltiden på skärtorsdagen, förutsade att lärjungen Petrus
skulle förneka honom tre gånger ”innan tuppen gal”. Vilket också skedde.

En svensk
Johannespassion
”En svensk Johannespassion” av
Joakim Andersson.
Medverkande: Staffans Motettkör.
Fabian Düberg, Jonas Berström, Gustav
Ödegården-Richter och Sabina Bisholt.
Daniel Larsson och Eskil Lindbäck, orgel,
Ludvig Nilsson, piano.
Joakim Andersson, dirigent

Långfredag den 25 mars
15.00 i Staffans kyrka

RISET

Jesus torteras och dör på korset. Han får erfarenhet av vad det innebär
att bli kränkt, orättvist behandlad, lämnad av vänner, oskyldigt dömd
och dödad. I gamla dagar förekom risning på långfredagen eller påskdagen för att påminnas om Jesu lidande. I dag pryds riset med fjädrar
som en påminnelse om livets återkomst. På engelska heter Långfredagen
”Good Friday”, dagen som leder till något gott.

Påsknattsmässa
I påsknattsmässan firas hur Jesus
går från död till liv.

ÄGGET

Ägg är en symbol för nytt liv. Precis som kycklingen bryter äggskalet,
så lämnar Jesus graven och uppstår till livet igen. Ljuset övervinner
mörkret, det finns alltid ett hopp, hur mörk tillvaron än är. Förr var det
förbjudet att äta ägg under fastan och detta tog man igen under påsken.
Eftersom hönsen började värpa igen efter vintern så det fanns gott om
ägg som behövde ätas upp.

Under påsknattsmässan sker ljuständning och doppåminnelse. Denna
mässa inleder påskens firande och är
en mässa med mycket sång.

Lördag den 26 mars 23.30
i Heliga Trefaldighets kyrka

Källor: ”Glad Påsk” av Maxén/Lindroth, Nordiska museets förlag.
”Tradition och liv” av Martin Modéus, Verbum förlag.
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Händer i påsk
Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. Den börjar 40 dagar före påsk och
avslutas på påskaftonsnatten. Denna tid tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och
döden mot uppståndelse och ett nytt liv. Påsken och fastan infaller på olika datum varje år
och det beror på att påsken firas alltid den första söndagen efter den första fullmånen efter
vårdagjämningen. I år börjar fastetiden den 10 februari och slutar på påskdagen den 27 mars.

Palmsöndagen den 20 mars
Jesus rider in i Jerusalem och hyllas av folket.
10.00 Familjemässa i Strömsbro kyrka
11.00 Gudstjänst med församlingens barnkörer
i Bomhus kyrka
11.00 Högmässa med söndagsskola för barnen
i Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Högmässa i Staffans kyrka
11.00 Generationsmässa
med Barnkören i Mariakyrkan
14.00 Gudstjänst i Böna kapell
16.00 Konsert med Ansgarskören
i Heliga Trefaldighets kyrka
18.00 Gudstjänst med påskspel i Björsjökyrkan
18.00 Regnbågsmässa* i Mariakyrkan
18.00 Tomasmässa med sång av Tryggve
Emstedt i Tomaskyrkan
* Regnbågsmässan är en nattvardsgudstjänst som på ett särskilt
sätt uttrycker öppenhet för varje människa. Den har vuxit fram
inom HBTQ-rörelsen och betonar i ord och toner alla människors
rätt att vara de vi är.

Passionsberättelsen
– den största berättelsen
Veckan före påsk kallas för Stilla veckan och är präglad
av det faktum att Jesus kommer att dö. Han kommer att bli sviken av många och dö en plågsam död.
Passionsberättelsen, som denna berättelse kallas,
innehåller allt ett fulländat drama ska innehålla. Eller
kanske till och med allt ett liv innehåller. Det är inte så
konstigt att Jesus sista dagar i livet har filmats många
gånger. Den första filmen redan 1912 och så sent
som för två år sedan kunde vi se artisten Ola Salo som
Jesus i teateruppsättningen ”Jesus Christ Superstar”.
Det är förmodligen den mest berättade och kända
berättelsen i världens historia. Vänskap, lojalitet, svek
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och kärlek. Blod och tårar. Död och liv. Ett drama fyllt
av både mänsklighet och gudomlighet.
I kyrkorna kan vi följa passionsberättelsen under
Stilla veckan. Varje dag får vi del av ett nytt kapitel
ur berättelsen om Jesus sista dagar i livet.
På påskdagen händer sen det ofattbara. Jesus är
uppstånden. Som vi vet så slutar inte berättelsen
med död, utan med uppståndelse. En glädjens tid.
Stilla veckan går över i en vecka av firande. Påskveckan som börjar efter själva påskhelgen.
Jesus har tagit sig igenom svårigheter och lidanden för dig, för människan och livet och kärleken vann.
Påskdagen ger ett hopp som aldrig lämnar dig,
det kristna hoppet om att ljuset besegrar mörkret,
att livet är starkare än döden. Orden i en psalmvers
uttrycker hur tron på uppståndelsen ger ny kraft
varje dag: ”Herren lever, orden når oss: Se, jag gör
allting nytt. Framtiden väntar, res dig, gläd dig som
människa.” (Sv.ps. 155:3)

Passionsandakter*
21, 22 och 23 mars
18.00 Staffans kyrka
18.30 Heliga Trefaldighets och Strömsbro kyrka.
*En andakt är en enklare form av gudtjänst

Sedermåltid
och mässa

Elsie Johnson vägleder och förklarar
innebörden av den judiska påskmåltiden genom symboliska rätter, osyrat
bröd, bittra örter med mera.
Avslutas med mässa. Teckentolkas.

Onsdag den 23 mars 18.30
i Mariakyrkan
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Skärtorsdagen den 24 mars
Torsdagen före påskhelgen firas i alla kyrkor till minne
av den kväll då Jesus för sista gången äter tillsammans
med sina vänner. Då sade han att brödet som de delar
är hans kropp och vinet är hans blod. Detta är den
allra första nattvarden. Senare på natten när Jesus
och hans lärjungar var samlade i Getsemane trädgård
greps Jesus av de romerska soldaterna. Det var en av
lärjungarna, Judas, som förrådde Jesus. Judas visade
soldaterna vem Jesus är genom att ge honom en kyss.

Skärtorsdagsmässa
18.00
18.00
18.30
18.30
18.30
19.00

Bomhus kyrka
Tomaskyrkan
Heliga Trefaldighets kyrka
Mariakyrkan
Strömsbro kyrka
Staffans kyrka

Långfredagen den 25 mars
Långfredagen är dagen då Jesus korsfäst. Jesus torteras och får själv bära sitt kors till Golgata, en kulle utanför Jerusalem, där han sedan korsfästs. Det är Pontius
Pilatus, en ståthållare (förvaltare) i en romersk provins
som bestämmer att Jesus ska dömas till döden för att
han kallat sig "judarnas kung". Kyrkans gudstjänster
under långfredagen präglas av stillhet.

Långfredagsgudstjänst
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Strömsbro kyrka, sång av Strömsbro kyrkokör
Bomhus kyrka
Heliga Trefaldighets kyrka, sång av Ansgarskören
Mariakyrkan
Staffans kyrka
Tomaskyrkan, sång av
Anna Fredberg

Påskafton den 26 mars
med påsknattsmässa
I påsknattsmässan firas hur Jesus går från död till liv.
Under påsknattsmässan sker ljuständning och doppåminnelse. Denna mässa inleder påskens firande
och är en mässa med mycket sång.
23.30 i Heliga Trefaldighets kyrka

Påskdagen den 27 mars
När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen bortrullad och hans kropp är inte där. Jesus har
uppstått från döden. Han har dött för människorna.
På påskdagen firar vi att allt det som tynger vår värld,
som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och
stänger ute livet, rullas bort såsom stenen framför
Jesus grav var bortrullad. Livet vände åter. Livet och
kärleken vann. Det är centrum i kristen tro.
10.00 Högmässa med Kyrkokören i Strömsbro kyrka.
Efter gudstjänsten blir det festlig påsklunch
i församlingshuset. 60 kr/vuxen, 20 kr/barn
11.00 Påskdagsgudstjänst med Bomhus kyrkokör
i Bomhus kyrka
11.00 Påskdagsmässa med Trefaldighetskören
och söndagsskola i Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Högmässa med Gavlekören i Mariakyrkan
11.00 Högmässa med Hemlingbykören i Staffans
kyrka
18.00 Tomasmässa med Tomaskören i Tomaskyrkan

Annandag påsk den 28 mars
Firandet av Jesus uppståndelse fortsätter och vi får ta
del av berättelser om hur fler och fler fick möta den
uppståndne Jesus.

Stiftshögmässa
Biskop Ragnar Persenius, kyrkoherde Christina Eriksson,
församlingsherde Jan Bonander med flera. Söndagsskola
för alla barn. 11.00 i Heliga Trefaldighets kyrka.
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Vad gör de Egentligen

när björnen
sover?
DET ÄR EN KALL VINTERDAG MED LÄTT SNÖYRA.
DET ÄR TYST PÅ SKOGSKYRKOGÅRDEN. VAD GÖR
KYRKOGÅRDSPERSONALEN PÅ VINTERN?
FRÅGAN FÖRSTÄRKS I TYSTNADEN.

P

å de tre kyrkogårdarna, Skogskyrkogården, Gamla kyrkogården och Bomhus
kyrkogård, som kyrkogårdsenheten sköter
finns det sammanlagt 25 386 gravar. Av
dessa sköts mer än 6 500 av kyrkogårdsenheten. Gravskötseln tar mycket tid och på sommarhalvåret förstärks arbetsstyrkan från 17 personer till cirka
40 stycken. Förutom arbetet på kyrkogårdarna sköter
kyrkogårdspersonalen nästan alla gräsmattor och
rabatter runt kyrkorna.
Under vintern görs mycket som inte hinns med
under sommarhalvåret. Vid sidan av snöskottning och
sandning ska saker och maskiner renoveras och servas,
skog och park ska röjas på sly, träd ska fällas och sommaren planeras med mera.
I verkstaden är det full aktivitet. Där arbetar Kristian och Ulf, men vid större projekt som till exempel
att renovera 65 stycken parkbänkar hjälps alla åt.
Kyrkogårdsenheten arbetar mycket med hållbar miljö
eller som det uttrycks här, ”omsorg om Skapelsen”.
Det var aldrig tal om att de uttjänta bänkarna från
Skogskyrkogården skulle skrotas. De blir nu som nya
med utbytta brädor och kommer i sommar att pryda
den nya ceremoniplatsen.
Ute i snöfallet gräver Christer och Leif en grav eller
gör en gravöppning som det egentligen heter. Det är lite
längre tidsplanering på vintern för gravöppningar för
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nu när det är ca 70 cm tjäle i marken behöver marken
värmas upp innan det går att gräva. Jordbegravningar
står dock endast för ca 10% av gravsättningarna i
Gävle. Förra året utfördes 65 jordbegravningar. Det
vanligaste är att avlidna personer kremeras och askan
stöps (läggs) i urna.
I ett av garagen står 17 cyklar och väntar på våren.
Bil åker man inte i onödan mellan kyrkogårdarna i
Gävle. Cyklarna ser lite övergivna ut en dag som denna
men snart spirar grönskan på kyrkogårdarna och
penséerna ”Viola Delta Neon” strålar som violetta små
solar.

Christer och Leif gräver en grav.

9

Kristian har många projekt
på gång under vinterhalvåret.

KONTAKTA
KYRKOGÅRDSENHETEN:
Telefontider måndag – torsdag kl 9 – 15,
fredag kl 9 – 14, lunch kl 12 – 12.45
Gravskötsel- och gravrättsärenden 026-17 05 60
Besöksadress: Blockstensvägen 59, Gävle
gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se
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Prästen eller medhjälpare delar ut bröd och vin.
Foto: Magnus Aronsson/IKON

NATTVARD

– GRÄNSLÖS DELAKTIGHET
TEXT JAN BONANDER, FÖRSA MLINGSHERDE I HELIGA TREFALDIGHE TS FÖRSA MLING

Påskens drama inleds med skärtorsdagen. Instiftandet av nattvarden.
Jesu sista måltid med sina vänner. Den kallas den sista måltiden men är
samtidigt den första i en serie som ännu pågår. Allt för att påminna oss
om att Jesus är med oss alla dagar. Det enda som behövs är en utsträckt
hand där ett bröd läggs, en mun som mottar brödet och vinet. Ingen
mer än någon annan, alla lika.
Jag skulle kunna räkna upp ett otal gånger då nattvarden blivit så underbart närvarande och alldeles extra
stark. Det har varit både i olika kyrkorum men också
på de mest oväntade platser på jorden. Två gemen-
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samma nämnare för alla dessa gånger, men också alla
andra ”vanliga” nattvardsfiranden har varit gränslöshet
och delaktighet.
Gränslöshet av många olika skäl. Dels för att alla

11
HUR GÖR MAN?

Foto: Jan Bonander. Gränslösheten och delaktigheten är också grannar på så vis
att varje nattvardsfirande har en motsvarighet på en annan plats på jorden. Här är
Mnyabetsi congregation, Manama parish (församling) i Zimbabwe som jag besökte
i april 2015 tillsammans med Viveka Sohlén.

döpta är välkomna (dock görs ingen dopkontroll) och dels för att
det är samma nattvard oavsett var i världen den äger rum. Visst
finns det små skillnader men i stort sett är den lika över hela
jorden. Gränslös och sammanlänkande.
Gränslös men också delaktig så till vida att vi står där tillsammans med framsträckta händer men säkerligen med olika
tankar och förväntningar. Facit för hur nattvarden skall tas
emot vet jag inget om utan det blir en sak mellan mig och min
tro på Guds närvaro i Jesus Kristus.
I den stund jag lägger brödet i min mun är min känsla och
min tro att jag blir fylld av Jesus och allt det han vill lära vidare
till oss människor. Glad och stolt går jag vidare i livet.
Gränslösheten och delaktigheten är också grannar på så vis
att varje nattvardsfirande, i exempelvis Gävle, har en motsvarighet på en annan plats på jorden. I samma ögonblick som du och
jag får brödet i vår hand får troligen någon annan människa
på jorden brödet i sin hand. Kanske med liknande förväntan
men utifrån sin kontext. Ett möte med en gränslös och delaktig
Gudsn ärvaro som strävar efter att binda samman och hålla
kärlekens låga brinnande. Stark, varm och inkluderande. Det
är stort och starkt. Guds närvaro är ju då lika stark över hela
jorden på samma gång. Ingen får mer av Gud än någon annan.

Alla kan komma fram! Men det är du som väljer.
Prästen berättar när det är dags att gå fram
med orden ”Kom, nu är allt tillrett”.
Alla samlas vid altarringen eller längst fram
vid mittgången, prästen visar tydligt när/om det
är dags att knäfalla (OBS! Om du har svårt att
knäfalla går det bra att stå upp).
Prästen eller medhjälpare delar ut bröd
med orden ”Kristi kropp för dig utgiven”.
Prästen eller medhjälpare delar ut vin med
orden ”Kristi blod för dig utgjutet”.
Man tar emot nattvardsbrödet i handen.
Sedan kan man själv doppa det i vinet och
stoppa i munnen. Eller så kan man dricka ur
nattvardsbägaren.
De barn som vill och är döpta, får ta emot
bröd och vin. När och vid vilken ålder avgör
målsman. Om barnet bara vill ta emot brödet
går det bra.
Den som är tveksam till att ta emot bröd
och vin, eller den som inte är döpt kan ändå
gå fram, lägga en hand på motsatt axel så blir
man välsignad.
När alla fått bröd och vin, alternativt välsignelsen
så visar prästen när det är dags att ställa sig upp
igen. På det sätt som känns naturligt för dig,
tackar du för nattvarden.
Fråga dem som delar ut nattvarden om du
undrar något kring det praktiska!

NATTVARDEN ÄR:

Åminnelse: vi minns Jesus och hans sista måltid
med sina lärjungar – Lukasevangeliet 22:1-23.
Förlåtelse: jag får lämna det som blev fel, mina
tillkortakommanden och min del i världens bortvändhet från Gud, och ta emot förlåtelsen.
Gemenskap: vi känner gemenskap med Jesus
Kristus, vi delar måltid med varandra, med alla
kristna i alla tider och på alla platser.
Tacksägelse: det grekiska ordet för nattvard,
eucharisti, betyder tacksägelse – vi tackar för vad
Gud har gjort för oss.
Mysterium: Gud är här, en smak av evigheten.

Skärtorsdagsmässa med
Jazzpianisten Oscar Petersons
"Easter suite"
Påskdramat enligt Oscar Petersons musik och Markusevangeliets ord
med Kristofer Sundman Kvartett och Bengt Wiklund och Gunilla Winther.

Torsdagen den 24 mars 18.00 i Bomhus kyrka
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namn:

Stina Pettersson

arbetar: Har var
it husmor i
Maria församling i snart 14
år.
om påskkakan:
Det som är
så bra med denna jätteg
oda
apelsinrulletårta är att
man
kan anpassa den till högti
den
man ska ser vera den. Till
påsk
dekoreras den med påskky
cklingar i marsipan och till
jul
med små tomtar. Plus att
den
är glutenfri.

Stinas himmelrike, en
röd stuga på 52 kvadrat.

Receptet hittade Stina i ett gammalt nummer av Hemmets journal.

fritidsintresse: Va
ra hemma
i sitt himmelsrike i Hamr
ånge.
Där pysslar Stina om sitt
hus
och sin stora trädgård. Se
naste projektet var ett nytt
uthus
med inglasad veranda.

C I R K A 8 -10 B I TA R
INGREDIENSER:
3 ägg
1 1/2 dl strösocker + 1 msk
att strö på efter gräddningen
5 msk potatismjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk rivet apelsinskal

F YLLNING:
1 1/2 dl kaffegrädde
1/2 dl pressad apelsinsaft
1 ägg
1 msk strösocker
2 msk maizenastärkelse

GÖR SÅ HÄR:
1. Klä en långpanna som är cirka 20x30 cm
med bakplåtspapper.
2. Tvätta apelsinen noga och riv skalet. Dela apelsinen och pressa saft ur den ena halvan och spara till
fyllningen. Skär av en skiva från den andra halvan och
spara apelsinskivan till garneringen. Pressa saften ur
resterande apelsinhalva och spara till fyllningen.
3. Vispa ägg och socker till en pösig smet. Tillsätt apelsinskalet, potatismjöl blandas med bakpulver och rör
om noga. Skrapa ner smeten i långpannan och grädda
mitt i ugnen på 240° till lagom färg, cirka sju minuter.

4. Strö socker över kakan och stjälp upp den på ett
brödgaller täckt med bakplåtspapper. Låt långpannan
ligga över rulltårtan medan den kallnar.
5. Fyllning: Blanda ingredienserna i en kastrull och värm
under omrörning tills blandningen tjocknar. Obs! Den
får inte koka. Bred ut fyllningen på kakan och rulla ihop
från långsidan så att skarven hamnar nedåt. Låt apelsinrullen stå i kylskåp så att den blir kall eller till nästa dag.
6. Garnera med vispad grädde, apelsin och gärna några
marsipankycklingar. Observera att marsipan eventuellt
inte är glutenfritt.

Påskvandring för vuxna
Följ påskens drama i musik och berättande med Meta Måhl och Elisabet Nilsson

Tisdag den 22 mars 19.15 i Heliga Trefaldighets kyrka
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