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Nr 1 2018

Program
Våren 2018

”Livet rymmer både fest och 
fasta, vinst och förlust, sorg 
och glädje. Allt detta ryms ock-
så under kyrkans valv och du är 
välkommen att spegla något av 
ditt liv i kyrkans gemenskap och 
tradition!” 

Göran Hansson, präst
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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. 
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

Framsida: Stad i gryning

Nästa programblad kommer den 18 mars.

Ansvarig utgivare: Bengt Alvland

Innehåll
2 Inledning

3–5 Aktuellt

6–7 Barn, unga & familj  

8–9 Att vara häktespräst

10 Musikalen Noas ark

11 Konserter

12–14 Gudstjänster

15 Nya kyrkorådet

16 Kors i taket pannan!

Julens högtider är över oss 
och mycket snart drar den 
nya terminens aktiviteter 
igång. Som Du kan se och 
läsa om i detta programblad 
är det en fullspäckad vårter-
min som ligger framför.
Barn- och ungdomsarbetet 

har planerat många träffar 
och möten. För att nämna 
några: Barnmusikal, Hand-
bolls- och Äventyrs-konfir-
mander, Öppen verksamhet 
i både Församlingshemmet 
i stan och Kompisstugan i 
Norra Åsum, Baby-rytmik, 
MJUK (Miniorer och Junio-
rer), Ungdomsträffar i Öste-
rängs kyrka och i Vilans kyr-
ka, och MYCKET annat. 

Förutom detta barn- och 
ungdomsarbete, finns många 
andra möjligheter till möten 
och aktiviteter i Kyrkans regi; 
Bibelstudier, soppluncher, 
körsång, vardags-, Taizé- 
och bordsmässor, konserter, 
Även här finns mycket mer 
på agendan.

Sist och viktigast, vill jag 
passa på att slå ett slag för 
det söndagliga gudstjänst-
firandet. Varje söndag firas 
gudstjänst i såväl Heliga Tre-
faldighets kyrka, som Öste-
rängs kyrka och Norra Åsums 
kyrka.

Jag önskar att just Du ska 
känna Dig särskilt välkom-
men till alla gudstjänster och 
aktiviteter i Svenska kyrkan i 
Kristianstad.

Fredrik Nordin
församlingspedagog
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Aktuellt

Hela 
livet

Är en grupp om livet så-
dant som det verkligen är 
och riktar sig till dig som 
är långtidssjukskriven el-
ler arbetslös.

Hela livet är en fredad zon där 
var och en kan uttrycka sina 
erfarenheter. Exempel på te-
man vi tar upp är vårda din 
kropp, relationer, egna och 
andras gränser. I gemenskap 
med varandra kan vi stärka 
den egna livskraften.

Vi träffas tio gånger 
i församlingshemmet, 
Hertig Carls gata 3. 

Tisdagar 13.30–15.45 med 
start 13/2. 

Gruppen leds av Ingela 
Bengtsson, volontär och 
Anette Danielsson, diakon

Anmälan senast 30/1 
till anette.danielsson@
svenskakyrkan.se 
eller 044-780 64 17.

Sorgbearbetning
Att känna sorg när vi är 
med om en förlust är nor-
malt och naturligt.

Välkommen med på kurs i 
sorgbearbetning! Vi erbjuder 
ett handlingsprogram för 
känslomässig läkning vid 
dödsfall, separationer och 
andra förluster.

Programmet för sorgbear-
betning är väl beprövat för 
att bearbeta den smärta 
som olika förluster har orsa-
kat. Läs mer: www.sorg.se

Kursledare: Diakon Anette 
Danielsson, certifierad hand-
läggare i sorgbearbetning 
och diakon Lars Stenberg.

Start: Onsdag 14/2 kl 18.00.
Omfattning: Ett möte på 2 
timmar/vecka under totalt 
nio veckor.
Plats: Församlingshemmet, 
Hertig Carls gata 3
Kostnad: 200 kr för kursbok

Anmälan och information:
anette.danielsson@svenska-
kyrkan.se, 044-780 64 17
Anmälan senast 31/1

Lars Stenberg & Anette Danielsson håller i kursen om sorgbearbetning

Ombyggnation i 
Heliga Trefaldighets 
kyrka

Den södra korsarmen i He-
liga Trefaldighets kyrka är 
avstängd för ombyggna-
tion fram till mars 2018.

Det är det västra bänkkvar-
teret som är under om-
byggnation och syftet är att 
möjliggöra en mer flexibel 
användning av kyrkorum-
met, bl a ska barnverksam-
heten flyttas hit. Samtidigt 
bevaras symmetrin i de be-
fintliga bänkkvarteren. 

Kyrkan är öppen som 
vanligt, vardag som 
helg 10.00-16.30.
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Välkommen till tre inspi-
rationskvällar om guds-
tjänsten. På vilket sätt kan 
du göra skillnad?
Österängs kyrka 
Tisdagar kl 19.00

6 februari
Varför gör vi så här?
Kvällen inleds 18.30 med en 
konsert av Quartz från Lun-
nevads folkhögskola.
Prästen Calle Jensen berättar 
om både gamla gudstjänst-
traditioner och möjligheter 
som öppnar sig med den nya 
kyrkohandboken. 

6 mars
Kan man sjunga vad som 
helst?
Musikerna Erik Ström och 
Ulf Åkesson Lefler ger exem-
pel på sång och musik som 
kan användas i gudstjänster 
framöver. 

17 april
Hur gör vi nu?
Prästen Calle Jensen reflek-
terar kring vårt framtida 
gudstjänstfirande och sedan 
övergår vi till att samtala om 
det? 

Medicinsk yoga
Församlingshemmet 
För dig som vill prova på en 
enklare yogaform.
Kontakta volontär och yoga-
instruktör Ing-Marie Skog-
ström under v. 6 för att få 
reda på startdatum. 
Telefon: 070-670 11 43

Österängsträffen
Österängs kyrka 
Måndagar ojämna veckor
14.00–16.00. Start: 15/1 
Kontaktperson: Anna-Kerstin 
Lundh, 044-12 17 86

Symöte
Österängs kyrka
Måndagar jämna veckor
14.00–16.00. Start 22/1
Kontaktperson: Stina Forss-
man, 044-21 77 93

Tron, Bibeln & Kyrkan
Församlingshemmet
Tisdagar ojämna veckor
18.30–20.00 
Start 16/1 

Välkommen till Bibelsamtal 
där vi samtalar kring tron ut-
ifrån våra egna funderingar 
och erfarenheter. Vad bety-
der tron för dig? Vad säger 
Kyrkan? Vad säger Bibeln? 

Vi utgår varje gång från ett 
tema som t ex  hopp, fräls-
ning, förlåtelse... 
Ta gärna med dig en Bibel. 

Anmälan/information: 
Christina Hurtig, 
christina_hurtig@yahoo.se. 

Kan jag göra skillnad i gudstjänsten?

Sjung med Afrika!
2 Workshops i Vilans församlingshem
Kom och sjung, trumma, dansa! För alla åldrar.

13/2 kl 19.00 - 21.00 
med Tipei Marazanye, Zimbabwe
21/3 kl 19.00 - 21.00 
med Katarina Lundberg, 
inspirerad av Tanzania.

Ingen anmälan.  För mer information, 
kontakta: Sigrid Berggren, 076-636 54 47
sigrid.berggren@svenskakyrkan.se
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Sopplunch 
& Café
Soppluncher
Församlingshemmet
Hertig Carls gata 3
Tisdagar 12.00 Start 16/1

Österängs kyrka
Torsdagar 12.00. Start 18/1 

Vilans församlingshem
Följande torsdagar 12.00:
25/1, 22/2, 22/3 (påsklunch), 
19/4. Kyrkbil till Vilan: ring
070-681 13 42 eller 
070-529 51 77.

Kvinnocafé
Österängs kyrka 
Onsdagar 9.30–11.30
För dig som vill träffa andra 
kvinnor under enkla former. 
Vi träffas första gången 24/1. 
För mer info: Gretchen Nor-
denström, 073-359 38 10 
& Anna Sassarsson 
070-459 48 71

Trivselträff
Vilans församlingshem
Tisdagar kl 14.00–15.30 
9/1, 6/2, 6/3 och 10/4
Välkommen till vårt café i all 
enkelhet. Vi fikar, pratar och 
delar en stunds gemenskap.
Det är aldrig kört används 
som studiebok

Språkcafé
Österängs kyrka
Tisdagar kl 10.00–11.30 
(med början 9 januari).
Vi pratar svenska och umgås 
över en kopp kaffe eller te.

Stickcafé
Kompisstugan
Tisdagar kl 13.00–15.30 
Start 9/1
Här träffas vi och utbyter 
idéer och hämtar inspiration. 
Kontaktperson: Kjersti Thalin,
044-12 55 97

Öppet hus
Vilans församlingshem
14.00–16.00

Tisdag 23 januari
Att föda med hjärtat, att få 
barn på ett annat sätt, 
Agneta Almqvist

Tisdag 20 februari
Vi får besök av sjukgymnast 
Pia Schnorrenberger 

Tisdag 27 mars
Hudvård och sminktips till 
årsrika människor. 
Bibi Samuelsson

Tisdag 15 maj
Avslutning på Naturrum. 

Vill du hjälpa till 
att koka soppa?
Vi behöver fler volontärer till 
vårt soppkök i församlings-
hemmet! 
Kontakta Anette Danielsson:  
anette.danielsson@svenska-
kyrkan.se. 044-780 64 17

Under våren blir det två 
utbildningstillfällen för 
alla våra volontärer 
Håll utkik efter mer informa-
tion. Kontaktperson: Agneta 
Almqvist,  agneta.almqvist
@svenskakyrkan.se
044-780 64 20

Endagsretreat 
Vilans kyrka
Lördag 10/3 kl 9.00-16.00

Ta en paus från vardagen och 
unna dig en dag i tystnad, 
stillhet och bön.
Tema: Nåd
Retreatledare: 
Göran Hansson
Kostnad: 
100 kr, fika och lunch ingår.
Anmälan senast 2/3 till go-
ran.hansson@svenskakyrkan.
se eller 044-780 64  48.

Agneta Almqvist
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Öppen verksamhet
för små och stora
En mötesplats för små och 
stora som är daglediga. Sam-
tal, lek, pyssel och fika. 
Ingen anmälan!

Måndagar 9.00–12.00 
Österängs församlingshem
Ansvarig: Ann-Lorie Ahlqvist 
Persson

Tisdagar 13.00–15.30
Församlingshemmet
Ansvarig: Linda Åkesson

Babyrytmik
Vi rör oss till musik! Sjunger 
och dansar med de små och 
spelar på rytminstrument. 
Möjlighet till fika och lek.
Anmälan

3-9 mån 
Onsdagar 9.30–10.00
Fredagar 9.30–10.00
10-18 mån 
Onsdagar 10.30–11.00

Barnrytmik 0–6 år 
På Barnrytmiken rör vi oss 
till musik, sjunger, dansar 
med de små och spelar på 
rytminstrument. Varje gång 
finns det möjlighet att fika 
och leka en stund på vår 
Öppna verksamhet 10–12. 
Anmälan

Fredagar 10.30–11.00
Baby- & barnrytmiken håller 
till i Församlingshemmet
Ansvarig: Carina Bjuremo

0–6 år

Välkommen till våra mötesplatser för 
barn, unga och familj! Här kan barn 
och unga lära känna nya människor 
och vuxna utbyta tankar, funderingar, 
erfarenheter och skapa nya kontakter. 
Kontakta oss om du vill veta mer om 
våra grupper.

Full fart
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3–6 årsgruppen
Här provar vi på lite olika
saker. Det kan vara pyssel 
och rytmik, mycket beroen-
de på de barn som är med. 
Anmälan
Onsdagar 13.30–15.00 
Församlingshemmet
Ansvarig: Linda Åkesson

Miniorer 6 år, F-klass
Fika, pyssel, lek, utflykter 
och gudstjänster. Anmälan

Tisdagar 13.00–16.00
Österängs församlingshem
Ansvarig: Ann-Lorie Ahlqvist 
Persson

Miniorer 7–8 år
Fika, pyssel, lek, utflykter 
och gudstjänster. Anmälan

Torsdagar 13.00–15.15
Österängs församlingshem
Ansvarig: Ann-Lorie Ahlqvist 
Persson. 

Juniorer 9–11 år
Fika, pyssel, lek, utflykter 
och gudstjänster. Anmälan

Onsdagar 13.30–16.00
Österängs församlingshem
Ansvarig: Ann-Lorie Ahlqvist 
Persson. 

MJUK 10–14 år
Är en pyssel- och aktivitets-
grupp. Anmälan

Onsdagar 16.00-17.30
Församlingshemmet
Ansvarig: Linda Åkesson

Tonårsgrupper 
Vi samlas och gör kul saker 
tillsammans bl a pysslar, åker 
på utflykt, spelar spel, lär 
oss mer om Jesus och håller 
andakt.

13–19 år
Fredagar 18.30–21.30 
Österängs församlingshem
Ingen anmälan. 
Ansvarig: Johan Rönn, 
Vivianne Evertsson

12–15 år
Måndagar 14.30–16.15
Österängs församlingshem
Anmälan. Ansvarig: 
Ann-Lorie Ahlqvist Persson

SKU(n)K, Svenska kyr-
kans unga i Kristianstad, 
från 15 år 
Ungdomsverksamhet i Vilans 
församlingshem. 
Tisdagar 16.30–19.00,
jämna veckor
För mer information kontak-
ta Fredrik Nordin

Skaparverkstad
För alla åldrar. Måla, sticka, 
sy, och tova. Skapa, samtala, 
fika.
Tisdagar 9.00–12.00
Österängs församlingshem
Ansvarig: Ann-Lorie Ahlqvist 
Persson 

Mötesplats för alla 
generationer
Vi samtalar, pysslar, fikar och 
håller andakt ihop.
Måndagar 13.30–16.30
Kompisstugan, Norra Åsum
Ansvarig: Vivianne Evertsson 

Kontakt & anmälan

Ann-Lorie Ahlqvist 
Persson, fritidsledare

ann-lorie.ahlqvist.persson@
svenskakyrkan.se

044-780 64 74

Carina Bjuremo
rytmikpedagog

carina.bjuremo@
svenskakyrkan.se

044-780 64 65

Vivianne Evertsson
fritidsledare

vivianne.evertsson@
svenskakyrkan.se

044-780 64 60

Fredrik Nordin
församlingspedagog

fredrik.nordin@
svenskakyrkan.se

044-780 64 44

Johan Rönn
volontär

073-956 07 42

Linda Åkesson
fritidsledare

linda.akesson@
svenskakyrkan.se

044-780 64 58

6–14 år

13 år –

För alla åldrar

Alla våra grupper startar 
vecka 4
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Hur kommer det sig att 
du är häktespräst?
Jag har haft en längtan, att 
någon gång i livet få jobba 
inom kriminalvården och för 
två år sedan öppnade sig 
denna möjlighet. Jag tjänst-
gör 20% på häktet i Kristian-
stad och 80% i Kristianstads 
pastorat.

Vad har du för arbets-
uppgifter på häktet?
Större delen av tiden ägnar 
jag mig åt enskilda samtal.

Får du prata med alla el-
ler är det bara vissa?
Jag har absolut tystnads-
plikt och det innebär att jag 

får prata med alla, även med 
dem som har restriktioner. 
Restriktioner innebär att den 
häktades kontakter med om-
världen begränsas. 

Är det fler än du som 
samtalar med de intag-
na?
Personalen på häktet, för-
svarsadvokater och repre-
sentanter från Röda Korset 
är exempel på andra som 
samtalar med de intagna. Jag 
jobbar dessutom tillsammans 
med en frikyrkopastor och en 
imam. Vi ingår i det som kall-
las NAV (Nämnden för And-
lig Vård), som organiseras 
av Sveriges Kristna Råd. Vid 

behov kontaktar vi även re-
presentanter för andra tros-
inriktningar. 

Vad ser du som det vikti-
gaste med samtalen?
Att bryta isoleringen och låta 
de intagna få dela sina upp-
levelser med någon som inte 
kan påverka rättsprocessen 
och inte representerar någon 
myndighet. Det finns nämli-
gen en risk att vi drabbas av 
bitterhet, hat och hämndbe-
gär om vi håller svåra upple-
velser inom oss själva. Jag vill 
genom samtal försöka bryta 
hatets och hämndens de-
struktiva väg som bara går 
runt, och visa på andra vägar 

Att vara häktespräst
Calle Jensen är häktespräst i Kristianstad sedan 
februari 2016. Här ger han oss en inblick i vad detta 
arbete innebär.
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som leder vidare. Jag vill ock-
så hjälpa människor att själva 
kunna se att de fortfarande 
är människor trots det som 
hänt. Vårt människovärde 
har att göra med att vi ÄR 
människor och människovär-
det förändras inte av det vi 
GÖR. ÄR vi människor, då har 
vi ansvar för hur vi lever, till 
skillnad från ett ”Monster”. 
Som människor måste vi vara 
beredda att stå till svars för 
det vi GÖR. Hur vi ser på oss 
själva och på andra påverkar 
både hur vi bemöter var-
andra och möjligheterna till 
förändring. 

Har du upptäckt något 
nytt genom att vara 
häktespräst?
Jag har insett att det finns 
en risk att även jag kan bli 
häktad, trots att jag försöker 
följa lag och ordning. Är jag 
på fel plats vid fel tidpunkt 
kan även jag bli indragen i 

en rättsprocess. Den som är 
häktad är ännu inte dömd,  
även oskyldiga kan isoleras i 
häktet medan utredning på-
går. Jag har även upptäckt 
att hålen i vårt samhälles 
skyddsnät är större än vad 
jag tidigare insett. 

Är det inte svårt att ar-
beta i häktesmiljön?
Jo, ibland är det svårt, men 
jag är van vid att en del ar-
betsuppgifter är svårare än 
andra oavsett om jag tjänst-
gör på häktet eller någon 
annan stans. Jag är tacksam 
över att jag fått denna utma-
ning och det känns oerhört 
meningsfullt.

Vad gör du mer än samta-
lar med intagna, när du 
är på häktet?
Jag lånar ut böcker som jag 
köpt in till häktet. Samtalar 
med personalen. Förmedlar 
en liten symbolisk julhälsning 

till dem som är häktade i jule-
tid. Håller i enskilda andakter.
Jag har några gånger hållit 
en minnesstund tillsammans 
med någon intagen som inte 
fått möjlighet att närvara vid 
en närståendes begravning. 
I mitt uppdrag ingår även 
att informera i samhället om 
häktessjälavården.

Faktaruta

Den 1 oktober 2016 fanns 
1 676 personer inskrivna 
i Sveriges häkten, varav 
1 589 män och 87 kvinnor. 
Av dessa hade nästan 
hälften restriktioner, där 
de intagna inte får vistas 
med andra häktade. De 
häktade får restriktioner 
när utredningen kan för-
svåras av kontakt med 
yttervärlden.

Källa: kriminalvården.se

Exempel på hur en hur en häktescell 
kan se ut. Foto: Kriminalvården
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Musikalen Noas ark

Karin Sturesson & Carina Bjuremo leder körprojektet

Vårens stora körprojekt för dig 
mellan 6 och 8 år.
Välkommen ombord på Noas ark tillsammans 
med alla djuren!

Nu går startskottet för uppbyggnaden av 
kyrkans barnkörer genom att vi bygger Noas 
ark tillsammans. Vi är stolta över att bjuda in 
alla barn i åk 0-2 till musikalen om Noa. 

I denna unika produktion är Noas ark en mu-
sikalisk farkost med oändliga möjligheter. 
Byggnadsprojektet drar igång onsdag 17 ja-
nuari med åtta träffar och därefter är det 
sjösättning söndag 18 mars kl 11.00 i Heli-
ga Trefaldighets kyrka.

Tid: Onsdagar kl 16-16.45 med start 17 janu-
ari (sportlov v 8)
Plats: Församlingshemmet, 
Hertig Carls gata 3
Ålder: åk 0-2

Frukt serveras, meddela ev allergier
Anmälan senast 15 januari till 
karin.sturesson@svenskakyrkan.se 

Körledarna Karin Sturesson 
och Carina Bjuremo 
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konserter

Orgelbaguette
Fredag 26/1 12.15         

Lunch & orgeltoner
Baguette & kaffe serveras från 12.15

Pris: 40-50 kr
Vid orgeln: Karin Sturesson 

Körkonsert
Söndag 18/2 17.00         

’Sea Pictures’
Lunds Vokalensemble

Martin Arpåker, dirigent
Fri entré!

Schlagerbaguette
Fredag 2/3 12.15         

Orgelbaguetten låter sig
inspireras av den stundande 

schlageryran!
Baguette & kaffe serveras från 12.15

Pris: 40-50 kr
Vid orgeln: Kalle Engquist

Körkonsert
Söndag 4/3 17.00         

Varbergs Kammarkör
Musik av bl a Per Gunnar Petersson,
Gabriel Fauré & Johannes Landgren

Gunno Palmqvist, dirigent
Johannes Landgren, dirigent

Fri entré!

Körkonsert
Söndag 18/3 17.00         

Bella Voce -
Lunds Studentsångerskor

Fyrstämmig damkör från Lund
Victoria Söderberg, dirigent

Fri entré!

Stabat mater
Joseph Haydn

Onsdag 28/3 19.00         
Cantores Trinitatis
Göteborg Baroque

Anna Jobrant - sopran
Amanda Flodin - alt

Martin Thörnqvist - tenor
Johan Wållberg - bas

Kalle Engquist - dirigent
Entré: 150 kr

Biljetter via tickster.com &
Coop City, förbutiken

Insläpp i kyrkan från kl 16.00

läs mer om kommande konserter
svenskakyrkan.se/kristianstad
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JANUARI

Söndag 7/1
1 söndagen e. trettondedagen 
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Kalle Engquist
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Torsdag 11/1 
Taizémässa 
18.30 Vilans kyrka
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Fika från 18.30

Söndag 14/1
2 söndagen e. trettondedagen 
Gudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Kalle Engquist
Cantores Trinitatis
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Karin Sturesson

Söndag 21/1
3 söndagen e. trettondedagen 
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Eva Svensson
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Sigrid Berggren

Torsdag 25/1 
Bordsmässa 
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Anette Danielsson, 
Agneta Almqvist, volontärer
Tema: Olika gudsbilder...

Söndag 28/1
Septuagesima 
Mässa 
10.00 Österängs kyrka
Louise Nyman, Ulf Åkesson 
Lefler. Krikör
Helene Lalander avtackas.
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Kalle Engquist
Kören Sanctus
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

FEBRUARI

Söndag 4/2
Kyndelsmässodagen 
Lovsångsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Ulf Kundler, Eva Svensson
Trefaldighetskören Christianstad
Svenska Kyrkans Unga
Familjegudstjänst 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Torsdag 8/2 
Taizémässa 
18.30 Vilans kyrka
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Fika från 18.30

Gudstjänster

Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka kl 19.00

Sinnesromässan är en enkel mässa där 
gemenskap, enkelhet och sinnesro står i 
centrum. Musik har en given plats, liksom 
tystnaden och bönen.

Vårens mässor
Torsdag 11 januari
Torsdag 8 februari
Torsdag 8 mars
Torsdag 5 april
Torsdag 3 maj

Fika från 18.30
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Söndag 11/2
Fastlagssöndagen 
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Sven Röstin, Eva Svensson
Familjegudstjänst 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Onsdag 14/2
Askonsdagen 
Askonsdagsmässa 
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sven Röstin, Ulf Kundler
Eva Svensson

Söndag 18/2
1 söndagen i fastan
Gudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist
Cantores Trinitatis
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Sigrid Berggren

Torsdag 22/2 
Bordsmässa 
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Anette Danielsson, 
Agneta Almqvist, volontärer
Tema: Att komma till tro...

Söndag 25/2
2 söndagen i fastan
Mässa 
10.00 Österängs kyrka
Lena Bruce, Ulf Kundler
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson
Susanne Englund, gästpredikant
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Karin Sturesson

MARS

Söndag 4/3
3 söndagen i fastan
Lovsångsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Ulf Kundler, Eva 
Svensson. Gustavssons Gossar
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren
Åsumkören

Torsdag 8/3 
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Fika från 18.30

Söndag 11/3
Midfastosöndagen
Familjemässa 
10.00 Österängs kyrka
Lena Bruce, Eva Svensson
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Kalle Engquist
Kören Sanctus
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Karin Sturesson

Söndag 18/3
Jungfru Marie bebådelsedag
Gospelmässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Tribute Gospel Choir, Glimåkra 
folkhögskolas gospellinje 2017-
2018
Familjegudstjänst 
med musikalen Noas ark
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Karin Sturesson,
Carina Bjuremo
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Sigrid Berggren
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Våra kyrkor är öppna
Heliga Trefaldighets kyrka, dagligen 10-16.30

Norra Åsums kyrka, mån-fre 8-15, lör-sön 9-15
Österängs kyrka & Vilans kyrka i samband med 

gudstjänst eller efter överenskommelse 

Gospelmässa
Österängs kyrka 18/3 10.00
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Tribute Gospel Choir
Glimåkra folkhögskolas gospellinje 2017-2018
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Torsdag 22/3 
Bordsmässa 
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Anette Danielsson, 
Agneta Almqvist, volontärer
Tema: Att leva i tro...

Söndag 25/3
Palmsöndagen
Gudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Ulf Kundler
Kalle Engquist
Familjegudstjänst 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Måndag 26/3
Passionsdramat i ord & ton 
19.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Tisdag 27/3
Passionsdramat i ord & ton 
19.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Torsdag 29/3
Skärtorsdagen
Skärtorsdagsmässa 
18.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Skärtorsdagsmässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Lena Bruce
Ulf Kundler, Eva Svensson
Skärtorsdagsmässa
19.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Fredag 30/3
Långfredagen
Långfredagsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Långfredagsgudstjänst 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Ulf Kundler
Kalle Engquist
Trefaldighetskören Christianstad

Långfredagsgudstjänst 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

APRIL

Söndag 1/4
Påskdagen
Påskgudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Krikör
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Lena Bruce
Ulf Kundler, Kalle Engquist
Kören Sanctus
Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Göran Hansson
Sigrid Berggren. Åsumkören
Ingmar Larsson, trumpet

Måndag 2/4
Annandag påsk
Högmässa
11.00 Heliga Korsets kapell
Bertil Reimer, Lena Bruce,
Kalle Engquist

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER

Onsdagar, helgfria
Mässa 08.00 Vilans kyrka

Lördagar
Gudstjänst med nattvard 
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/kris-
tianstad eller vår fredagsannons 
på debattsidan i Kristianstads-
bladet.

Då han närmade sig staden och var på väg ner 
från Olivberget började hela skaran av lärjungar i 
sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk 
de hade sett: ”Välsignad är han som kommer, 
konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära 
i höjden.” Några fariseer i folkmassan sade då 
till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att 
sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger 
kommer stenarna att ropa.” 

Ur evangelietexten (Luk 19:37-40)
Palmsöndagen
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Ny mandatperiod för förtroendevalda 
inom Svenska kyrkan i Kristianstad

Den nya mandatperioden för de förtroende-
valda som valdes vid kyrkovalet i september 
inleddes den 11 december genom att det nya 
kyrkofullmäktige samlades för att bland an-
nat förrätta val av råd och nämnder.

Ålderspresident Ulla Malmgren hälsade det 
nyvalda kyrkofullmäktige välkomna och efter 
upprop verkställdes bordsplacering och er-
sättare att tjänstgöra utsågs. Beslutades att 
välja Bo Silverbern som ordförande och Inger 
Lundahl som vice ordförande i kyrkofullmäk-
tige för perioden 2018 – 2021.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande 
organet inom Kristianstads pastorat och be-
slutar i principiella ärenden och ärenden som 
på annat sätt är av större vikt. Exempel på 

detta är mål och riktlinjer för verksamheten, 
budget, årsredovisning, kyrkoavgift och an-
dra viktiga ekonomiska frågor samt väljer råd 
och nämnder.

Därefter valde fullmäktige sin styrelse som är 
Kyrkorådet och som har till uppgift att be-
reda och verkställa besluten samt ansvara 
för pastoratets verksamhet och ekonomiska 
förvaltning såsom ekonomi-, fastighets- och 
personalärenden samt begravnings- och kre-
matorieverksamheten. 

Kyrkorådet kom att bestå utav ordförande 
Ulla Malmgren och vice ordförande Kenneth 
Jönsson. Ledamöter Cecilia Glimelius Peters-
son, Maj-Louise Nilsson, Anders Wassberg, 
Karin Malmström, Birger Bergenholtz och 
kyrkoherde Louise Nyman. Ersättare Bo Sil-
verbern, Karin Sjöstedt, Inger Lundahl och 
Helge Persson. Sekreterare Bengt Alvland.
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Nytt kyrkoråd 2018-2021

Bakre raden från vänster: Bengt Alvland, Louise Nyman, Bo Silverbern, Anders Wassberg, Helge Persson, Kenneth 
Jönsson, Cecilia Glimelius Petersson. Främre raden från vänster: Karin Sjöstedt, Maj-Louise Nilsson, Ulla Malmgren, 
Birger Bergenholtz, Karin Malmström, Inger Lundahl
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Kors i taket kan vi utbrista när vi blir väldigt 
överraskade, då något oväntat och minnes-
värt händer. Att rita korset i taket, istället för 
att markera det i almanackan eller rista in det 
i barken på trädet eller på något annat sätt 
som får oss att minnas det hela, kanske ut-
trycker magnituden av det som hänt, att det 
är stort, jättestort. Har du verkligen ritat ett 
kors i ditt tak någon gång eller känner du nå-
gon som gjort det? I våra dagar skulle många 
istället försöka fånga händelsen på video el-
ler med en selfie. Andra kanske skulle blogga 
om det eller göra en pod eller bara göra en 
anteckning i dagboken.

I kyrkan ritar vi kors så det står härliga till 
snart. Med sot! Inte i taket men på våra pan-
nor. För att markera och påminna oss om 
att något stort och viktigt har hänt. I det 
här fallet handlar det om att påsken (som 
är JÄTTE stor) närmar sig och att påsken 
förbereds under fastan. Fastan inleds med 
askonsdagen. På askonsdagens mässa är det 
på många hålla brukligt att prästen ritar ett 
kors med sot i pannan på de som vill det. 
Hoppsan! Kors i taket pannan!

Varför? För att vi, speciellt under fastan, vill 
påminna oss om Jesu lidande under sin väg 
mot korset och uppståndelsen, att världen, 
länder och människor fortfarande lider och 
plågas och att vi, på något sätt, vill visa em-
pati och medlidande för alla som lider och i 
Jesu efterföljd också ta något (litet) av li-
dandet på oss och lindra det för andra. Is-
tället för att klä oss i säck och aska så ritar 
vi askkors i pannan och avstår något av det 
som annars är självklart och bekvämt för oss, 
skänker av vårt överflöd till dem som saknar 
och vänder blicken inåt i självrannsakan och 
egenreflektion. Vi fastar, helt enkelt.

Fastan finns i alla religioner i någon form och 
i alla religioner är den också väldigt hårt knu-
ten till festen. Fest och fasta hör ihop. I kris-
ten tradition säger vi farväl till festen i kar-
nevalen (från latinets ”carne vale” = farväl till 
köttet) strax innan fastan och avslutar fastan 
i påskens fest och glädje.

Livet i sig rymmer ju både fest och fasta, 
vinst och förlust, sorg och glädje. Allt detta 
ryms också under kyrkans valv och du är väl-
kommen att spegla något av ditt liv i kyrkans 
gemenskap och tradition!

Göran Hansson, präst
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Kors i taket pannan!X

X


