Musik
Välkommen att ta del av vårt stora musikutbud; sjung i kör, gå i musikskola
eller lyssna på någon av våra konserter.

SJUNG I KÖR
BARNKÖRERNA
Varje vecka träffas våra tre barnkörer: Gullvivorna, Mandelblommorna och Kattfötterna. I kören
får barnen uppleva glädjen att
sjunga tillsammans. De medverkar
vid gudstjänster, temadagar och
konserter. Med hjälp av arbetslaget
kring barnkörerna skapas en trygg
och positiv gemenskap. Förutom
att sjunga hinner vi med många
andra aktiviteter.

Gullvivorna, åk 0-1
Tid: Torsdagar 15.00–16.20
Plats: Hässelby Villastads
församlingshus
Körledare: Cecilia Olsson och
Martin Ehntorp

Mandelblommorna, åk 2-3
Tid: Torsdagar 16.00–17.20
Plats: Hässelby Villastads
församlingshus
Körledare: Cecilia Olsson och
Martin Ehntorp

Kattfötterna, åk 4–7
Tid: Torsdagar 16.45–18.00
Plats: Hässelby Villastads
församlingshus
Körledare: Cecilia Olsson och
Martin Ehntorp

VUXENKÖRERNA
Bluenote voices
Bluenote voices är en bred form av
gospel- och popkör från 19 år (tills
rösten inte lyder längre) med hög
ambitionsnivå.
Vi sjunger på gudstjänster och ger
ett par konserter per termin, där
vi alltid flyttar gränser lite framåt i
form av musik, koreografi och scen.
Kören sjunger originalarr och originalmusik av Martin Ehntorp som
har lett kören sedan starten 2002.
Tid: Torsdagar 19.00–21.30
Plats: Hässelby Strands kyrka
Körledare: Martin Ehntorp

Hässelby Kammarkör
Hässelby Kammarkör tar vid efter
Motettkören, nu med Karin Krigsman
Järnskoog som körledare.
Kören sjunger ofta vid församlingens gudstjänster och genomför
årligen ett antal konserter. Repertoaren består av svensk körmusik,
men även verk av de flesta större
internationella kompositörerna.
Tid: Tisdagar 19.00–21.30
Plats: Hässelby Villastads
församlingshus
Körledare: Karin Krigsman
Järnskoog

Strandkören – en kör för alla
Tycker du om att sjunga? I Strandkören sjunger vi tillsammans och
utvecklar röst och musikalitet.
Under våren sjunger vi vid några
gudstjänster och ett musikcafé.
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Du behöver inga förkunskaper.
Tid: Onsdagar 19.15
Plats: Hässelby Strands
församlingshus
Körledare: Birgitta Ruthberg

MUSIKSKOLA
Lär dig spela ett instrument. I vår
musikskola kan du spela piano,
orgel, violin, violoncell eller sjunga
i någon av våra barnkörer. Gå på
musikalisk upptäcktsfärd och upplev glädjen att sjunga i kör eller att
kunna spela ett instrument. Våra
lärare är mycket kompetenta,
yrkesverksamma musiker. Mer info
finns på församlingens hemsida.
Kontaktperson: Karin Krigsman
Järnskoog

Kontakt, körledare
Martin Ehntorp
0703-99 88 44
martin.ehntorp@svenskakyrkan.se
martin@blunotevoices.se
Karin Krigsman Järnskoog
08-505 992 37
karin.krigsman@svenskakyrkan.se
Cecilia Olsson
08-505 992 27
cecilia.olsson@svenskakyrkan.se
Birgitta Ruthberg
0704-67 23 50
birgitta.ruthberg@gmail.com

Konserter
SEPTEMBER
Onsdag 18, 12.00
MUSIKLUNCH

Vi gläntar på dörren till tonernas
rika och spännande värld och äter
en enkel lunch tillsammans (40 kr)
Hässelby Villastads församlingshus

Söndag 29, 18.00
”MOSTLY MOZART”

Verk av C P E Bach & W A Mozart
Björn Gäfvert, orgel
Hässelby Strands kyrka

Söndag 20, 18.00

Onsdag 27, 12.00

PREMIÄRKONSERT: HÄSSELBY
KAMMARKÖR

ORGELLUNCH

Karin Krigsman Järnskoog, dirigent
Hässelby Villastads kyrka

Lördag 26, 15.00
AFTERNOON TEA

”Ständigt denne Fredman”
Thord Lindé och Fredmans stråkar
Underhållning och fika, 50 kr
Hässelby Villastads församlingshus

Onsdag 30, 12.00
ORGELLUNCH

OKTOBER
Onsdag 2, 12.00
ORGELLUNCH

Under ca 45 minuter hinner du
både njuta av vacker orgelmusik
och äta en enkel lunch (40 kr).
Hässelby Villastads kyrka och
församlingshus

Lördag 5, 14.30
PROMENADKONSERT MED
BOLINDERKVARTETTEN

Hässelby Villastads församlingshus

Söndag 6, 17.00
FAMILJEKONSERT

Barnkörerna under ledning av
Cecilia Olsson
Hässelby Villastads kyrka

Under ca 45 minuter hinner du
både njuta av vacker orgelmusik
och äta en enkel lunch (40 kr).
Hässelby Villastads kyrka och
församlingshus

Hässelby Strands församlingshus

Onsdag 16, 12.00
MUSIKLUNCH

Vi gläntar på dörren till tonernas
rika och spännande värld och äter
en enkel lunch tillsammans (40 kr)
Hässelby Villastads församlingshus

DECEMBER
Söndag 1, 17.00
SJUNG IN ADVENT

Bluenote voices
Hässelby Kammarkör
Martin Ehntorp, körledare
Karin Krigsman Järnskoog,
körledare
Hässelby Strands kyrka

Söndag 1, 19.00
SJUNG IN ADVENT

Hässelby Strands kyrka

Bluenote voices
Hässelby Kammarkör
Martin Ehntorp, körledare
Karin Krigsman Järnskoog,
körledare
Hässelby Villastads kyrka

Lördag 9, 16.00

Söndag 8, 18.00

NOVEMBER
Söndag 3, 18.00
BLUENOTE VOICES

KONSERT MED BARNKÖRERNA

Cecilia Olsson, körledare
Hässelby Villastads församlingshus

Söndag 10, 16.00
KONSERT MED BARNKÖRERNA

JULORGEL

Musik av J Brahms, A Guilmant,
J S Bach m fl
Karin Krigsman Järnskoog, orgel
Hässelby Strands kyrka

Cecilia Olsson, körledare
Hässelby Villastads församlingshus

Söndag 15, 16.00

Onsdag 13, 12.00

under ledning av Cecilia Olsson
Hässelby Villastads kyrka

Söndag 13, 18.00
KONSERT HAZELVILLE

Njut av vacker orgelmusik och ät
en enkel lunch för 40 kr.
Hässelby Villastads kyrka och
församlingshus

MUSIKLUNCH

Vi gläntar på dörren till tonernas
rika och spännande värld och äter
en enkel lunch tillsammans (40 kr)
Hässelby Villastads församlingshus

Söndag 17, 18.00
RIDDERSVIKSENSEMBLEN

Hässelby Villastads församlingshus
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LUCIA MED BARNKÖRERNA

Söndag 15, 18.00
LUCIA MED BARNKÖRERNA

under ledning av Cecilia Olsson
Hässelby Strands kyrka

Söndag 22, 18.00
BLUENOTE VOICES

Hässelby Strands kyrka

Övriga aktiviteter
BARN & FAMILJ
Babysång i kyrkan
Längst fram i det ljusa kyrkorummet sitter vi tillsammans och sjunger
vanliga barnsånger. Före och efter
sångstunden får du som vill gärna
besöka vår öppna förskola.
Tid: torsdagar kl. 14.00,
12/9-5/12. Höstlov v. 44
Plats: Hässelby Villastads kyrka
Ledare: Eva Linell, Martin Ehntorp
Kontakt: 08-505 992 26

Allmän förskola
Varje vardagsförmiddag träffas ett
helt gäng tre-, fyra- och femåringar
i vår förskola. Tillsammans har vi
fullt upp med samlingar, lek, sång,
skapande, sagostunder, gymnastik,
naturupplevelser och andra viktiga
saker. Vi följer förskolans läroplan.
Förskolan har en egen kö. Kontakta
oss för mer information eller för att
få en köanmälan.
Kontakt: Eva Linell, 08-505 992 46

Tisdagsklubben (6-11 år)
Om du gillar att träffa kompisar,
leka, pyssla och prata om sånt som
känns viktigt i livet så är Tisdagsklubben något som passar dig.
Ofta delar vi in oss i två olika
åldersgrupper. Tisdagsklubben har
fasta grupper som kräver anmälan.
Tid: Tisdagar, 15.00-16.30,
10/9-3/12. Höstlov v. 44
Plats: Förskolan i Hässelby
Villastads församlingshus
Kontakt och anmälan: Helena
Olsson, 08-505 992 16

Söndagsskola
En del av högmässan. Här får barnen
lära känna berättelserna ur Bibeln,
pyssla efter det tema som är aktuellt,
leka och ändå hinna vara med en
stund i den vanliga gudstjänsten.
Välkommen alla barn!
Plats: Hässelby Strands kyrka,
söndagar kl. 11.00
Kontakt: Anette Torrbacka,
08-505 992 40

Öppen förskola
Är du hemma med barn på vardagar
och tycker det är roligt att träffa
andra föräldrar och barn? På öppna
förskolan finns tid och plats för lek,
prat och fika till självkostnadspris.
Ta gärna med mellanmål till ditt barn.
Ingen föranmälan, du bestämmer
själv när du kommer och går under
vår öppettid.
Tid: Måndag och torsdag, 13.3016.00, 9/9-5/12. Höstlov v. 44
Plats: Förskolan i Hässelby Villastads
församlinghus.
Kontakt: Förskolan, 08-505 992 26

KONFIRMAND
Konfirmation – ett äventyr för livet!
En tid fylld av gemenskap, vänskap
och samtal kring livets stora frågor.
En perfekt möjlighet att ge dig själv
nya upplevelser, tid att fundera på
vad som är viktigt i livet och lära
känna dig själv och andra.
Du kan konfirmera dig när som
helst i livet. Kontakta oss om du är
intresserad.
Till 2019/2020 års konfirmationsläger riktar vi oss särskilt till
dig som är född 2004 och 2005.
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Läs mer om våra olika konfirmations- och lägeralternativ på:
www.konfimandihasselby.se
Välkommen med din anmälan
senast 20 september.
Kontakt: David Kindbom,
08-505 992 09

UNGDOM
HUX ungdomskväll
HUX är Svenska kyrkan Hässelbys
ungdomsgrupp. Vi slår upp dörrarna
klockan 18.00 varje onsdag. 18.30
går vi upp och firar veckomässa för
att sedan gå ner till ungdomsvåningen
där vi kan spela basket, fotboll, pingis
och biljard. Du kan kolla på film i vår
lilla biolokal, läsa läxor, spela x-box
eller hålla på med musik i vår replokal.
Vi har också världens skönaste röda
soffa och en massa sällskapsspel.
Ibland hittar vi på något särskilt
och ibland bara hänger vi. Välkommen
du också!
Tid: Onsdagar, 18.00-22.00. Startar
4/9.
Plats: Hässelby Strands församlingshus, 1 tr ner i ungdomsvåningen
Kontakt: Malin Karlsson,
08-505 992 45

ANDLIG
FÖRDJUPNING
En paus i vardagen för samtal,
tystnad och inre växande.

Skapande rörelse
För dig som söker kraft och läkande
i rörelse. Vi möts och samspelar på
ett lekfullt och tryggt sätt i rörelse
och med ord. Vi ökar vår tillit till

livet och finner tillsammans inspiration och ny livskraft. Inga förkunskaper krävs förutom lust och
förmåga att röra dig. Första datumet
är ett öppet och gratis prova-påtillfälle.
Tid: Jämna torsdagar kl. 10.00-12.00,
3/10, 17/10, 31/10, 14/11 och 28/11
Plats: Hässelby Strands församlingshus, Aulan
Ledare: Annika Wällstedt,
dansterapeut och sjukgymnast
Kostnad: 400 kronor/termin
Kontakt: Ingegerd Häller,
08-505 992 14

Meditation
Sittande djupmeditation. Under
cirka 40 minuter övar vi oss i att
möta nuet med hjälp av andning
och avspänning. Meditationen är
också ett stöd för ett existentiellt
sökande och en längtan efter medveten närvaro (mindfulness). Du
som vill hitta ett lugn i vardagen,
välkommen!
Tid: Torsdagar, kl. 17.30-18.30
(5/9-12/12) Ingen anmälan behövs.
Plats: Hässelby Strands kyrka
Kontakt: Krister Berg, 08-505 992 23

Plats: Hässelby Strands
församlingshus
Ledare: Ingegerd Häller, präst,
Krister Berg, diakoniassistent
Kostnad: Gratis
Anmälan: Senast 8/11 till Krister Berg,
08-505 992 23,

Pilgrimsvandring
Välkommen på en långvandring
genom skogen, intill Mälaren. En
härlig dag med vandring, meditation
och fika. Vi går cirka 12 km i lugn
takt med många stopp, samt äter
lunch ute i det fria. Vi är tillbaka
cirka kl. 16.00.
Anmälan: Krister Berg, 08-505 992 23
Datum: Lördag 14/9 kl. 10.00-16.00
Plats: Samling i Hässelby Strands
församlingshus

Katekumenat, en väg till tro

Vi rör oss till olika slags musik och
rytm på ett enkelt och kravlöst sätt.
Med mjuka och repetitiva steg och
rörelser, både enskilt och i cirkel,
finner vi stillheten inom oss även
när vi befinner oss i rörelse.
Tid: Tisdagar, kl. 18.30-19.30
(3/9-10/12) Ingen anmälan behövs.
Plats: Hässelby Strands kyrka
Ledare: Ingegerd Häller, Ingrid Isolde
Grunde

Söker du ett sammanhang där du
som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kan katekumenatet vara något för dig. Det
vänder sig till dig som är nyfiken på
eller söker en tro. Före träffarna kan
du som vill vara med på kvällsmässan, kl. 18.30.
Datum: Varannan onsdag med start
23/10, kl. 19.15-21.00 (prova-påkväll 9/10)
Plats: Hässelby Strands
församlingshus
Välkommen till vår prova-påkväll där du får mer information
samt möjlighet att ställa frågor.
Datum: Onsdag 9 oktober,
kl. 19.15-20.15
Plats: Hässelby Strands församlingshus
Kontakt: Malin Gyllenhög, diakon,
08-505 992 13

Rum för ro

Bibelstudium – Jakobs brev

En heldag i tystnad där du får utrymme för stillhet och vila. Du har
möjlighet att läsa, måla, skriva och
delta i meditationer.
Tid: Lördag 23/11, kl. 9.30-16.00

Under hösten fokuserar bibelstudierna på Jakobs brev. Vi samtalar
om de frågor som var viktiga för
honom, och i förlängningen för
oss. Jakob var förmodligen bror till

Rörelsemeditation
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Jesus och hade stort anseende i den
tidiga kyrkan. Brevet från Jakob är
hans bidrag till Nya testamentet.
Datum: Tisdagar, kl. 14.00–15.30,
3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10 och
5/11
Plats: Strandrummet i Hässelby
strands församlingshus. Ingen
föranmälan behövs.
Kontakt: Peter Streling,
08-505 992 11

Ikonmålning
Att måla en ikon är ett spännande
möte. För den som håller i penseln
ger det upplevelser för både tanke
och själ; värme, glädje och ro. Visst
är det en särskild teknik att måla
ikoner, men den sitter inte i penseln,
utan först och främst på insidan –
alla kan!
Tid: Lördagar, kl. 13.30-16.30
Datum: 21/9, 12/10, 19/10, 26/10,
9/11
Plats: Hässelby Strands
församlingshus
Ledare: Lis Engblom, konstnär
Kostnad: 500 kr
Anmälan: Senast 16 september till:
Ingegerd Häller, 08-505 992 14

SKOLKYRKAN
Skolkyrkan i Hässelby är en resurs
för barn, ungdomar och personal
inom förskolan och skolan – som
kunskapsförmedlare, samtalspartner
och traditionsbärare. En del av vårt
grundläggande uppdrag är att
bedriva undervisning. I linje med
skolans nya läroplan och i samarbete med skolorna vill vi ge en möjlighet till lärande om kristendomen,
kyrkans roll, våra traditioner och
kopplingen till vår svenska historia.
Vi kan erbjuda annat än det som
står i detta program. Ta gärna kontakt
med oss för mer information eller
om du vill bolla en idé eller annat.
Kontakt: Maria Liljewall,
08-505 992 41

Julvandring
Följ med på en resa tillbaka till år
0 och upplev en rad spännande
händelser och personer.
Plats: Hässelby Strands och
Hässelby Villastads församlingshus
Inbjudan skickas ut till skolorna.
Kontakt: Maria Liljewall,
08-505 992 41

Krubbvisning
Under december har dagbarnvårdare, förskolor och förskoleklasser
möjlighet att få ta del av julens
berättelser med hjälp av vår krubba
och krubbfigurer.
Plats: Hässelby Strands och
Hässelby Villastads kyrka
Inbjudan skickas ut till förskolorna.
Kontakt: Maria Liljewall,
08-505 992 41

Bibeläventyr
Vad är Bibeln? Vad innehåller den
och vem har skrivit den? Vi gestaltar
berättelserna genom att i klassrummet
bygga en karta över de länder där
berättelserna utspelar sig. Med rap,
bilder och drama gör vi detta till ett
spännande äventyr. Vi lär känna
Josef i brunnen, prinsen av Egypten
och många fler som finns i vår
kulturskatt.
Kontakt: Maria Liljewall,
08-505 992 41

Livskunskap
”Bästa sättet att få en kompis är att
själv vara en”. Vi samtalar, diskuterar
och har övningar kring samarbete
och kamratskap.
Kontakt: Maria Liljewall,
08-505 992 41

MÖTESPLATSER
Världshuset
Tisdagar: Lunchbön, kl. 11.45 i
Hässelby Strands kyrka. Lunch kl. 12.00.

Onsdagar: Middag, kl. 17.15
Måltidskupong: 40 kr, köps i
receptionen. Betala med swish
eller kontant
Plats: Hässelby Strands
församlingshus
Kontakt: Malin Gyllenhög,
08-505 992 13

Café Världen
Välkommen till Café Världen med
möjlighet till aktivitet, såväl som ro
och vila. Du kan handarbeta, öva på
svenska, måla eller annat. Vi har gott
om soffor och ett öppet kyrkorum
för dig som vill sitta ner en stund,
be en bön eller tända ett ljus.
Tid: Tisdagar, 13.00-15.30
(3/9-17/12)
Plats: Hässelby Strands
församlingshus, plan 2
Kontakt: Malin Gyllenhög,
08-505 992 13

Tant Grön Second hand
I vår lilla butik kan du handla
klimatsmart, både kläder, prylar
och annat kul till väldigt bra priser.
Vill du vara med i detta kreativa
arbete som volontär? Hör gärna
av dig till oss! Har du kläder eller
småprylar du vill skänka? Vi tar
med glädje emot dina gåvor och
säljer vidare. Inkomsterna från
butiken går till diakoniarbetet.
Plats: Hässelby Strands
församlingshus
Öppettider: Tisdagar, 12.00-15.00,
onsdagar, 16.00-18.00 och söndagar,
12.00-14.00
Kontakt: Krister Berg, 08-505 992 23

Julafton
Fira julafton med oss! Vi dukar fram
julmat i Hässelby Strands församlingshus. Varmt välkommen till en
stunds gemenskap med god mat och
julpyssel.
Datum: Tisdag 24/12, 11.00-13.00
Plats: Hässelby Strands
församlingshus

Julbasar
Välkommen att fynda julklappar!
Behållningen går till vårt internationella arbete.
Datum: 1/12, kl. 12.30-15.00
(basaren öppnar efter högmässan)
Plats: Hässelby Strands
församlingshus

SAMTALSSTÖD
Vi erbjuder enskilda samtal som
stöd och själavård. Vi för inte journal.
Samtalen är kostnadsfria och vi
har tystnadsplikt. Tveka inte att
kontakta någon av församlingens
diakoner eller präster för att boka
tid för samtal.

Äldreboenden
Vi besöker kontinuerligt äldreboenden
i Hässelby. Vi samarbetar även med
stadsdelens verksamhet Växthuset.
Om du som anhörig vill samtala
är du välkommen att kontakta oss.
Kontakt: Peter Streling, 08-505 992 11
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With us, deacons and priests,
you can come for individual
counseling and pastoral care.
We are bound to secrecy and
no records. Counseling is free
of charge.

Sorgesamtal
Du som drabbats av förlust och sorg,
som kanske nyligen förlorat en närstående,
en livskamrat eller ett barn. Välkommen
att ta kontakt om du vill prata med någon.
Svenska Kyrkan Hässelby samarbetar
med andra församlingar inom Stockholmsområdet. Stödgrupper finns för dig som
vill prata med andra som har liknande
erfarenheter. Runt om i Stockholm finns
grupper för alla åldrar, barn, ungdomar
och vuxna.
Kontakt: Malin Gyllenhög,
08-505 992 13

Leva vidare-grupp
Denna grupp är till för dig som förlorat
en partner. Här får du samtala med andra
med liknande erfarenheter och tillsammans
hitta vägar att gå vidare.
Tid: Onsdagar varannan vecka,
kl. 10.00-11.30. Start 2/10.
Plats: Föreningsrummet i Hässelby
Villastads församlingshus
Anmälan: Senast 23/9 till:
Peter Streling, 08-505 992 11
peter.streling@svenskakyrkan.se
Ledare: Peter Streling och Ingegerd Häller

KULTUR
Vernissage/konstutställning
Susanne Galdén-Fredriksson är verksam
som konstnär och kursledare i Hässelby.
Datum för vernissage: 5/10, kl. 12.00-18.00
Datum för utställning: 5/10-26/10,
tors, fre och lör, kl. 10.00-15.00
Plats: Hässelby Villastads församlingshus

Konstsalong/
amatörkonstutställning
Traditionsenligt ställer Hässelbybor ut sin
uppskattade konst.
Datum för konstsalong: 2/11, 12.00-18.00
Datum för utställning: 2/11-7/12.
Tors, fre och lör, kl. 10.00-15.00
Plats: Hässelby Villastads församlingshus

Välkommen till våra kyrkor
och församlingshus
HÄSSELBY STRANDS KYRKA
Kyrka och församlingshus, expedition,
Tant Grön second hand.

hitta hit
Maltesholmstorget 8, Hässelby Strand
T-bana: Hässelby Strand

kyrkan är öppen för besök
Måndagar: stängt
Tis och tor: 09.00-16.00
Onsdag: 09.00-20.00
Fredag: 09.00-15.00
Lördag och söndag: i samband med
gudstjänster och andra aktiviteter.

HÄSSELBY VILLASTADS
KYRKA
Kyrka och församlingshus, förskolan,
öppna förskolan och musikskolan.

hitta hit
Riddersviksvägen 116, Hässelby Villastad
Buss 119 från Hässelby Strand.

kyrkan är öppen för besök
Mån-tors: 09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00
Lördag och söndag: i samband med
gudstjänster och andra aktiviteter.
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Mässor & Gudstjänster
VARJE VECKA

ALLHELGONA

Forts. Julafton

Tisdagar, 11.45

Alla helgons dag

LUNCHBÖN

MIDNATTSMÄSSA

Lördag 2 nov, 15.00 & 16.00
ANDAKT

Hässelby Villastads kyrka

Hässelby Strands kyrka

Onsdagar, 18.30
ONSDAGSMÄSSA

Griftegården, Sandviksvägen 1

Lördag 2 nov, 18.00

Varje onsdag har vi en enklare
och kortare form av gudstjänst
med nattvard.
Hässelby Strands kyrka

GUDSTJÄNST, "TILL MINNE"

Söndagar, 11.00

HÖGMÄSSA

HÖGMÄSSA

Högmässa med nattvard,
söndagsskola och kyrkkaffe.
Hässelby Strands kyrka

Hässelby Villastads kyrka

Tisdag 24 dec, 23.30

Juldagen
Onsdag 25 dec, 07.00
JULOTTA

Hässelby Villastads kyrka

Onsdag 25 dec, 11.00

Alla själars dag

HÖGMÄSSA

Söndag 3 nov, 11.00

Hässelby Strands kyrka

Hässelby Strands kyrka

Annandag jul
Torsdag 26 dec, 11.00

ADVENT,
JUL & NYÅR

HÖGMÄSSA

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER

Första advent

Tisdag 31 dec, 15.30

Söndag 6 okt, 11.00

Hässelby Villastads kyrka

Musikgudstjänst
Hässelby Strands kyrka

JUBILEUMSHÖGMÄSSA

Söndag 1 dec, 11.00

Tisdag 31 dec, 17.00

”Hässelby Villastads kyrka, 80 år"
Hässelby Villastads kyrka

Söndag 20 okt, 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST

Hässelby Villastads kyrka

Söndag 1 dec, 09.30
FAMILJEGUDSTJÄNST

Hässelby Villastads kyrka

Söndag 1 dec, 09.30
FAMILJEGUDSTJÄNST

HÖGMÄSSA

Hässelby Villastads kyrka

Söndag 1 dec, 11.00

Nyårsafton
TONER & TANKAR

TONER & TANKAR

Musikgudstjänst
Hässelby Villastads kyrka

HÖGMÄSSA

Hässelby Strands kyrka
Måndag 23, 16.00
JULSPEL BARNKÖRERNA
Hässelby Villastads kyrka

Julafton
Tisdag 24, 11.00
JULSPEL BARNKÖRERNA
Hässelby Villastads kyrka

Tisdag 24 dec, 17.00
JULBÖN

Hässelby Villastads kyrka

Tisdag 24 dec, 23.30
MIDNATTSMÄSSA
BILD: Målning av Leonardo Da Vinci

Hässelby Strands kyrka

Hässelby Strands kyrka
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O helga natt, o helga stund
för världen,
då Gudamänskan till jorden
steg ned!
För att försona världens brott
och synder, för oss han
dödens smärta led.
O helga natt, du frälsning åt
oss gav. O helga natt, du
frälsning åt oss gav

KÖRER I
GUDSTJÄNSTER
September
Söndag 22, 11.00, Högmässa
BLUENOTE VOICES
Hässelby Strands kyrka

Oktober
Söndag 6, 11.00, festhögmässa
BLUENOTE VOICES,
HÄSSELBY KAMMARKÖR
Hässelby Villastads kyrka
Söndag 20, 11.00, högmässa
STRANDKÖREN ȃ EN KÖR FÖR ALLA
Hässelby Strands kyrka
Söndag 20, 11.00, familjegudstjänst
BARNKÖREN FRÖERNA
Hässelby Villastads kyrka

November
Lördag 2, 18.00, musikgudstjänst,
"till minne"
HÄSSELBY KAMMARKÖR
Hässelby Villastads kyrka
Söndag 10, 11.00, högmässa
BLUENOTE VOICES
Hässelby Strands kyrka
Söndag 17, 11.00, högmässa
HÄSSELBY KAMMARKÖR
Hässelby Strands kyrka

December
Söndag 1, 09.30, familjegudstjänst
BARNKÖRERNA
Hässelby Villastads kyrka
Söndag 1, 11.00, högmässa
STRANDKÖREN ȃ EN KÖR FÖR ALLA
Hässelby Strands kyrka
Söndag 1, 11.00, högmässa
HÄSSELBY KAMMARKÖR
Hässelby Villastads kyrka
Måndag 23, 16.00
JULSPEL BARNKÖRERNA
Hässelby Villastads kyrka
Tisdag 24, 11.00
JULSPEL BARNKÖRERNA
Hässelby Villastads kyrka

Dop, bröllop &
begravning
Svenska Kyrkan finns till i livets
alla skeenden – från födseln till
livets slutskede och däremellan
– dop, vigsel och begravning.
Välkomnande och farväl. Gud vill
bära, hjälpa och stödja genom
hela livet.

Dop
Dopet är ett sakrament, en helig
handling. Det kallas så för att
Jesus själv instiftade det. Dopet
är en viktig tradition, som binder
ihop släktena från det förgångna
till nuet. Dopet är Guds omfamning, hans löfte om att vara med
oss alla dagar, vad som än händer.
Prästen frågar efter barnets namn.
Det gör inte dopet till någon
namngivningsceremoni. Att prästen
frågar efter barnets namn har att
göra med att dopet är personligt
och för att visa att det gäller just
denna människas liv.

förstod att de älskade varandra.
Gud vill bära, hjälpa och stödja i
livets alla skeenden.

Begravning
Det är viktigt att ta farväl.
Särskilt viktigt är det vid livets
slutliga avsked - döden. Sederna
i samband med en begravning
fyller grundläggande mänskliga
behov av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten i
Svenska kyrkan fungerar som en
ritual för avsked. Den är en akt
av kärlek till den avlidne. Där kan
vi tacka för vad den döde givit oss.
Vi kan be om förlåtelse för det
som inte blev som vi hoppades i
vår relation och be om försoning
för det som brustit mellan oss.
Prästen lyser frid över den avlidne.

Bröllop
Det finns en anledning till att löftet
i vigselakten låter så här: ”Jag vill
älska dig, dela glädje och sorg med
dig och vara dig trogen tills döden
skiljer oss åt.” Löftena säger inget
om att leva lyckliga i alla våra
dagar, det talar om viljan – en
uppriktig önskan – att dela hela
livet med varandra, vad det än
bjuder på. Det paret lovar är äktenskapets fundament att ta hand
om varandra. Det kan kännas
stort, och allvarligt, men i vigselakten finns också ett löfte från
Gud – de nygifta är inte ensamma
på den resa som började när de
DOP, BRÖLLOP
OCH BEGRAVNING
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BOKNING AV DOP, VIGSEL
ELLER BEGRAVNING
08-505 992 00
hasselby.forsamling@
svenskakyrkan.se

Hässelby Villastads kyrka 80 år
5–6 oktober, kl. 12–16, 2019

Lördag 5 oktober
12.00 Konstutställning med vernissage
Utställare: Susanne Galdén-Fredriksson
Susanne är verksam som konstnär och kursledare i Hässelby.
För henne är ljuset och färgerna det centrala i hennes målningar.
Hon har haft ett flertal separata utställningar.
13.00 Guidad visning av kyrkan med orgelkonsert i miniformat som
avslutning
David Kindbom, guide
Karin Krigsman Järnskoog, organist
14.30 Promenadkonsert med Bolinderkvartetten i församlingshuset
Jubiléumskaffe serveras i församlingshuset hela dagen.

Söndag 6 oktober
11.00 Jubileumshögmässa
Bluenote voices, Hässelby Kammarkör
Maria Dalstad, Peter Streling, David Kindbom
12.00 Gemenskapen fortsätter med lunch i församlingshuset
13.45 Guidad visning av kyrkan med orgelkonsert i miniformat som
avslutning
David Kindbom, guide
Karin Krigsman Järnskoog, organist
17.00 Familjekonsert
Barnkörerna under ledning av Cecilia Olsson, körledare
12 -15 Hembygdsmuseet är öppet
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