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Inledning

Svenska kyrkan i Kristianstad

Besöksadress: Hertig Carls gata 3
Postadress: Box 153, 291 22 Kristianstad
Öppettider: Månd-onsd, fred 10–12, 13–15, 
torsd 13–15. 
19/6–20/8 måndag–fredag 10–12. 
Telefon: 044-780 64 00 (växel)
kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/kristianstad
facebook.com/svenskakyrkankristianstad
instagram/svenskakyrkankristianstad

Redaktion, text, form, foto   
där inte annat anges: Sven Alfredsson

Nästa programblad kommer den 27 augusti.

Ansvarig utgivare: Bengt Alvland
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Nu tar vi sommarlov!.....nja, 
inte riktigt. Visserligen tar 
våra körer  några veckors 
välbehövlig sommarledighet, 
men musik blir det i många 
olika former, både i våra hu-
vudgudstjänster och i vårt 
sommarmusikprogram.

Lägg därtill Sommarcaféer i 
både Vilan och Trefaldighets
kyrkans församlingshem, 
Sommarkyrka, pilgrimsvand-
ring och mycket mer.  

Och allt detta står att läsa i 
detta blad.
 
Så, en riktigt Glad sommar!

Sigrid Berggren
organist

Kalle Engquist
organist

Norra Åsums kyrka är pasto-
ratets medeltida pärla, från 
slutet av 1100-talet. I som-
mar håller vi extra öppet för 
dig som vill upptäcka det 
vackra kyrkorummet, gå på 
andakt, lyssna på musik, tit-
ta på konst eller sitta ner och 
fika och prata en stund. Här 
händer det något för både 
barn och vuxna.

Kyrkan är öppen  26–29 juni 
kl 13.30–16.00.

Detta händer varje dag:
14.00 Andakt med musik
14.15 Guidning. Lär dig mer 
om kyrkans historia och de 
vackra textilierna.
Kaffeservering
Aktiviteter för barn

Det finns också möjlighet att 
titta på en konst- och hant-
verksutställning  med verk av 
bl a  Pernilla Persson Jahan-
giri, Tess Ekdala och Monika 
Svensson

Läs mer om Norra Åsums 
kyrka och den märkliga runs-
tenen på sid 6-7.

Sommarkyrka
i Norra Åsum

Kyrkobyggnaderna tillhör oss alla och de berättar om 
kristen tro, men också om landets och den lokala plat-
sens historia.

26–29
juni
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Kvinnocafé
Österängs kyrka 
Onsdagar 9.30–11.30
För dig som vill träffa andra 
kvinnor under enkla former. 
Vi träffas fram till och med 
10/5. För mer info: 
Gretchen Nordenström
0733-59 38 10
Anna Sassarsson
0704-59 48 71

Österängsträffen
Österängs kyrka 
Måndagar udda veckor
14.00–16.00. T o m 8/5 
Kontaktperson:
Eivor Olofsson, 044-21 36 66

Symöte
Österängs kyrka
Måndagar jämna veckor
14.00–16.00. T o m  15/5
Kontaktperson:
Stina Forssman 
044-21 77 93

Bibelgrupp
Onsdagar 18.30–20.00
(jämna veckor)
Församlingshemmet på 
Hertig Carls gata 3.
Kontaktperson: 
Christina Hurtig, 
christina_hurtig@yahoo.se

Österängs
festivalen
Lördag 13/5 12.00-16.00
Liksom tidigare år är Öst-
erängs kyrka engagerad i 
festivalen. Kyrkan är öppen 
och erbjuder café och loppis.

I sommar erbjuder vi dig 
att följa med på en pil-
grimsvandring där temat 
är ”att vila och växa i 
väntan”. Vandringen sker 
söndag 13/8 kl 13-17.

Pilgrimsvandring är en 
vandring både till det yttre 
och det inre. Du gör din 
egen upplevelse längs vägen 
samtidigt som vi också gör 
en gemensam upplevelse.

Pilgrimens sju nyckelord eller 
”längtor” är: Frihet, Enkelhet,
Tystnad, Bekymmerslöshet
Långsamhet, Andlighet och
Delande

Hur långt går vi?
Vandringen startar inne i 
Heliga Trefaldighets kyrka. 
Vi går ut till Ekenabben och 
tillbaka igen. Totalt ca 8 km

Hur går det till?
Vi vandrar i lugnt tempo 
under tystnad. Längs vägen 
gör vi några stopp och re-
flekterar kort över en text.
Avslutningen sker i Heliga 
Trefaldighets kyrka där vi 
delar något av det vi upp-
levt.

Att ta med
Fika i ryggsäck, sittunderlag, 
vattenflaska, bekväma skor 
och kläder efter väder.

Anmälan
Ingen anmälan behövs. 

För mer information 
Kontakta diakon Anette Da-
nielsson, anette.danielsson@
svenskakyrkan.se, 
044-780 64 17

Pilgrimsvandring

24 juli
Ingrid & Sven Hahne 
sjunger för oss och med oss.

25 juli
Önskepsalmer 
med Ulf Åkesson Lefler. 

26 juli
Visor i sommarton 
med Johanna Cada.

27 juli
Sång- & musikprogram 
med Kalle Engquist

28 juli 
Vi får besök av ”Challan boys” 
som grillar korv med oss.

31 juli
Musik från svenska och ame-
rikanska musikaler, bl a Kris-
tina från Duvemåla och Les 
Miserables. 
Medverkande: Daniel Gun-
narsson, Mattias Svensson 
och Katarina Lundberg.

1 augusti
Psalmresa i sommartid. Som-
marens psalmer och sånger 
varvade med egna berättel-
ser. Åsa Hagberg är författa-
re och föreläsare och skriver 
böcker, psalmer och sånger.

Sommarcafé
på församlingshemmets innergård

Nu öppnar vi församlingshemmets innergård för fika, pro-
gram och gemenskap. Här får alla rum. Vi erbjuder ett 
spännande program och barnen kan leka tillsammans. 
Cafét är öppet kl 14-16, med program kl 14.30 och ”Dagens 
tanke” kl 15. Fika kostar 20 kr, gratis för barnen.

2 augusti
Neve vokalgrupp - fyrstäm-
mig sång med svenska och 
utländska låtar, folk- och 
poplåtar. Medverkande: 
Katarina Lundberg, Mattias 
Svensson, Philip Hartman 
och Jenny Fransson.

3 augusti
Där sommarvinden susar... 
Sång- och musikprogram 
med Eva Svensson

4 augusti
Nu blir det show med ös, 
när Tuta & Kör besöker 
innergården. Med sång och 
musik, glädje och humor får 
de hela publiken med sig i 
sina svängiga låtar och roliga 
rörelser. Skratten är många 
och glada och musiken 
känner både barn och vuxna 
igen från Talang, Bolibompa 
och Barnkanalen. 
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Sommarcafé 
på Vilan
Tisdagen den 27 juni öppnar 
vårt Sommarcafé i Vilans 
församlingshem.

Vi delar en stunds gemen-
skap och dricker kaffe.

Caféet är öppet varje tisdag 
kl 14.00–15.30 från den 27 
juni till och med 1 augusti.
Välkomna.
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I vapenhuset, till höger 
om ingången till den nuva-
rande kyrksalen, reser sig 
den två meter höga runs-
tenen av vittrad gnejs-
granit. 

Runstenen är vittrad då den 
har stått utomhus i hundra-
tals år, först inmurad i den 
gamla kyrkogårdsmuren, se-
dan uppställd utanför västra 
ingången. 

Den ifyllda runraden är hug-
gen med den så kallade hel-
stungna eller medeltida run-
raden och lyder
 
+krist : mario : sun : hiapi : 
þem : ær : kirku : þ [vittrad 
otydlig del av stenen] arþa : 
absalon : ærki : biskup : ok 
: æsbiornmuli :  

Översättningen från med-
eltidsdanska (eller kanske 
medeltidsskånska) är Kristus, 
Marias son, hjälpe dem, som 
kyrkan gjorde, Absalon ärke-
biskop och Esbjörn Mule. 

Omnämnandet av ärkebiskop 
Absalon gör det relativt lätt 
att datera både kyrkobygget 
och runstenen. Absalon var 
Lunds ärkebiskop från år 1177 
till sin död år 1201 och det är 
inom denna tidsram vi kan 
placera tillkomsten av kyrkan 
och runstenen. 

Det finns en hel del att säga 
om Absalon, av ätten Hvi-
de, som inte får plats i den-
na korta text. Kortfattat var 
Absalon delaktig när kung 
Valdemar den store och hans 
son Knut VI lade grunden för 

det danska Östersjö-impe-
riet som kom att vara ända 
fram till 1600-talet. Absalon 
grundade också Köpenhamn 
som blev Danmarks huvud-
stad. 

Både kyrkan och runstenen 
omnämns i en dansk bio-
grafi från år 1781 med titeln 
Nye samling danske, nor-
ske og islandske jubel-lære-
re, med slægt-registere og 
stam-tavler, sammanställd av 
Christopher Giessing, Roskil-
de domkyrkas och skolas då-
varande kantor. En jubellærer 
är en lärare eller en präst som 
tjänstgjort i 50 år eller mer. 
I biografin omnämns Norra 
Åsum under kapitlet om Eric 
Mule (f. 1669 och d. 1751), en 
assessor i högsta rätten och 
språkprofessor vid gymna-

siet i Odense, och ja, en ätt-
ling till Esbjörn Mule i Norra 
Åsum! 

Esbjörn Mule markeras som 
död år 1232 och hans stam-
tavla ritas upp på så vis att 
hans far är Niels Mule, kung 
Valdemars stallmästare, och 
hans farfar är Esbjörn Snare 
som är bror till ärkebiskop 
Absalon! Enligt denna upp-
gift är alltså runstenens är-
kebiskop Absalon och Esbjörn 
Mule släkt med varandra! 

I texten står det vidare att 
”hans gravplats utvalde han i 
Åsums kyrkogårdsmur i Skå-
ne, var hans arvingar hade 
insatt en 3 ½ alnar lång och 
1 aln bred kampsten med 
runbokstäver: Krist Mariæ 
Sun hialpi dem er Kirchu dinu 

Gudt Absilon Erkibiscup oik 
Assbiörn Muli. Vidare står det 
i ett annat citat att han hade 
byggt upp och blivit begravd 
i Åsums kyrka. 

Vintern 1971-72 pågick det 
arkeologiska utgrävning-
ar inne i kyrkan inför en re-
novering när man hittade 
en ekkista i koret framför 
högaltaret. I ekkistan låg det 
ett skelett av en äldre man, 
invirad med tygfragment 
från liksvepningen och skor 
på fötterna. Skorna var av en 
spetsig typ som förekommer 
just under högmedeltiden, 
1200- till 1300-talen.

Var det Esbjörn Mule man 
hade hittat? 

Den märkliga runstenen 
i Norra Åsums kyrka
Text: Mika Hänninen Foto: Sven Alfredsson



8 9

Sommar
musik 2017

Lördag 10/6 
Kammarmusikafton

i nya toner
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Ett möte mellan den palestinske 

kompositören Humam Awad och finska 
och svenska musiker. Nyskriven 

kammarmusik i mindre konstellationer.

Lördag 17/6
Internationella RUM-festivalen

18.00 Norra Åsums kyrka
Musiker från Vitryssland & Ryssland

Söndag 18/6 
Sommarens färger

18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Körkonsert med Göteborg a Cappella

Solvieg Ågren, dirigent

Lördag 1/7
Dofta vit syren

18.00 Norra Åsums kyrka
Kirsebergs sångensemble
Maja Malmström, dirigent

Lördag 8/7
Bliv kvar hos mig -
psalmer i jazzton

18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Olof Lövmo - piano

Ola Petersson - kontrabas
Pelle Trazan Jonasson - trummor

Louise Lövmo - sång

Lördag 15/7 
Strängaspel

18.00 Norra Åsums kyrka
Calle Ljungkvist - klassisk gitarr
Musik av bl a  J S Bach, E Taube, 

B J:son Lindh, A Barrios och F Tarrega.

Lördag 22/7
Love song

18.00 Norra Åsums kyrka
Simon Berggren - improvisationspiano

Lördag 29/7 
Nord/Långbacka/Dahl   

18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Med kärlek och respekt för musikaliska 

traditioner utforskar NLD nya 
klangvärldar och uttryck.

Lördag 5/8
Klassiska pärlor 

- tre generationer Tägil
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Ingela, Minna och Nils Tägil

Lördag 12/8
La Bellezza della Musica 

18.00 Norra Åsums kyrka
Barockensemble

Lördag 19/8
Sommarimpressioner 

18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Trio di legna. Träblås & piano

Lovisa Stenberg, Fredrik Stenberg, 
Camilla Hellgren

Söndag 27/8
Körkonsert - Nova 

17.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Johannebergs Vokalensemble, Göteborg
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SOMMARENS FÄRGER

GÖTEBORG A CAPPELLA       DIRIGENT SOLVIEG ÅGREN 
HELIGA TREFALDIGHETS KYRKA KRISTIANSTAD     SÖNDAG 18 JUNI KL. 18

8

Göteborg a Capella

Simon Berggren

Nord/Långbacka/Dahl
Foto: Sonny Boy Gustafsson

Johannebergs Vokelensemble
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Gudstjänster
JUNI

Söndag 11/6
Heliga trefaldighets dag
Gudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Margaretha Arvidsson, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, präst
Eva Svensson, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, präst
Lena Bruce, präst
Sigrid Berggren, musiker 

Söndag 18/6
1 efter trefaldighet
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Louise Nyman, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Medverkande från internatio-
nella musikfestivalen.
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, präst
Kalle Engquist, musiker
Ute Goedecke, sång 
Per Mattsson, fiol
Ingrid Andersson, cello
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Calle Jensen, präst
Christel Andersson, diakon
Sigrid Berggren, musiker 

Midsommardagen 24/6
Ekumenisk gudstjänst 
14.00 Vilans kyrka
Louise Nyman, präst
Katarina Lundberg, musiker

Söndag 25/6 - Den helige 
Johannes Döparens dag
Gudstjänst
09.30 Österängs kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Kalle Engquist, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Kalle Engquist, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, präst
Katarina Lundberg, musiker 

JULI

Söndag 2/7
3 efter trefaldighet
Högmässa 
09.30 Österängs kyrka
Bertil Reimer, präst
Eva Svensson, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, präst
Eva Svensson, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Calle Jensen, präst
Sigrid Berggren, musiker 

Söndag 9/7
4 efter trefaldighet
Gudstjänst 
09.30 Österängs kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, präst
Sigrid Berggren, musiker 

Söndag 16/7
Apostladagen
Högmässa 
09.30 Österängs kyrka
Bertil Reimer, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, präst
Sigrid Berggren, musiker 

Söndag 23/7
6 efter trefaldighet
Gudstjänst 
09.30 Österängs kyrka
Louise Nyman, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, präst
Sigrid Berggren, musiker 

Söndag 30/7
Kristi förklarings dag
Högmässa 
09.30 Österängs kyrka
Louise Nyman, präst
Kalle Engquist, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, präst
Kalle Engquist, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, präst
Ulf Bernhardsson, musiker

AUGUSTI

Söndag 6/8
8 efter trefaldighet
Gudstjänst 
09.30 Österängs kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Eva Svensson, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Eva Svensson, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, präst
Kalle Engquist, musiker

Söndag 13/8
9 efter trefaldighet
Högmässa 
09.30 Österängs kyrka
Lena Bruce, präst
Kalle Engquist, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, präst
Kalle Engquist, musiker
Gudstjänst 
11.00 Norra Åsums kyrka
Katarina Hallqvist, teol.stud.
Eva Svensson, musiker

Söndag 20/8
10 efter trefaldighet
Gudstjänst 
09.30 Österängs kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Ulla Bergenholtz, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, präst
Ulf Bernhardsson, musiker

Söndag 27/8
11 efter trefaldighet
Upptaktsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, präst
Sonja Nilsson, präst
Ulf Åkesson Lefler, musiker
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, präst
Kalle Engquist, musiker
Kören Sanctus
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, präst
Eva Svensson, musiker

Torsdag 31/8
Bordsmässa 
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, präst
Anette Danielsson, diakon
Agneta Almqvist, musiker
Volontärer. Tema: Vänlighet...

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER

Onsdagar, helgfria
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Lördagar
Mässa 
10.30 CSK, Stilla rum, entréplan,
korridor P

Måndag-fredag, helgfria
Middagsbön 
12.00 CSK, Stilla rum, entréplan,
korridor P

Vi firar även gudstjänster på 
mötesplats Allö samt vård- och 
omsorgsboenden.

Med reservation för ändringar.
Aktuell information hittar du alltid 
på svenskakyrkan.se/kristianstad 
eller vår fredagsannons på debatt-
sidan i Kristianstadsbladet.

Du som skapat den grö-
na ängen, lär mig stanna en 
stund och långsamt andas 
skönhet och glädje. Du som 
skapat den friska källan, ge 
mig att dricka. Tacksam finns 
jag här med kupade händer. 
Amen

10
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”Om man tappar en fröpåse på marken här, 
växer det genast!” Så sa min gode vän, Vis-
bybiskopen Sven-Bernhard Fast, när han be-
sökte mig på Tobago. I Karibien är det varmt 
året om och ALLT växer så det knakar. Här i 
Sverige måste vi vara noga med årstid, tem-
peratur och nederbörd. Vi måste vårda och 
värna allt som ska gro och växa.

Att livet är en gåva från Gud ter sig ganska 
självklart. Som livet, är också tron en Guds 
gåva. Och såsom livet behöver vårdas, behö-
ver även tron vårdas och värnas för att växa. 
Lika lite som livet kan ”tappas på marken” 
och förväntas växa, kan tron det. 

För mig är det lättare att vårda och ”träna” 
min tro om jag har ett verktyg att använda. 
Det finns många bra sådana och ett kommer 
från det anglikanska Truro-stiftet i södra 
England. Ett bra arbetsmaterial för att växa i 
tron, som de kallar ”Way of Life” och har fyra 
delar:
1. Uppåt – mot Gud i söndaglig mässa och   
 daglig bön
2.  Inåt – att älska sig själv för att kunna 
 älska andra
3.  Med – att tillsammans vara förenade   
 med varandra i kärlek i kyrkan, Kristi   
 kropp, Guds folk
4.  Utåt – i tjänsten åt vår medmänniska i   
 kyrkan

Dessa fyra steg kan naturligtvis utvecklas. 
Det gäller att hitta det verktyg som passar 
just dig.

Ett verktyg som fungerat under många 
hundra år - och som fortfarande fungerar är 
söndagens mässa. Att tillsammans med an-
dra kristna be till Gud, sjunga psalmer, lyssna 
till Guds ord och ta emot Jesus Kristus i bröd 
och vin, har varit den kristna kyrkans vikti-
gaste verktyg för växande i tron.

Välkommen att möta Gud, varandra och dig 
själv i söndagens högmässa. Högmässan är 
ingen lågtröskelverksamhet. Att komma in i 
och förstå alla delar tar tid, men det är väl 
värt ansträngningen. Lika lite som vi själva 
förstår alla regler i t ex en handbollsmatch 
första gången vi ser en sådan, förstår vi allt 
i en mässa första gången vi deltar i en. Det 
skulle bli ganska tråkigt om vi förstod allt 
med en gång och då ge väldigt lite utrym-
me till växt. Tillåt dig själv att inte förstå allt, 
utan fråga om det du undrar över. Samtala 
med de som du firar mässa tillsammans med. 
Vi är alla där för att växa gemensamt. 

Ulf Kundler
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Växa i tro...


