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Inledning

Svenska kyrkan i Kristianstad

Besöksadress: Hertig Carls gata 3
Postadress: Box 153, 291 22 Kristianstad
Öppettider: Mån-fre 10–12 och 13–15 
25/6–24/8 mån–fre 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

Omslag: Meditation vid Hallamöllan

Nästa programblad kommer den 1/9.

Ansvarig utgivare: Bengt Alvland

Vi samarbetar med

Innehåll
2 Inledning

3 Sommarkyrka

4 Sommarcafé 

5 Aktuellt

6 Snäckan i fågelboet

7 Konfirmand 2018–1019

8-9  Sommarmusik

10-11 Gudstjänster

12 En liten sork

Jag är nog inte ensam om 
att ha upplevt våren ovan-
ligt starkt i år. Efter den långa 
vintern var det som ett ännu 
större under än vanligt när 
våren väl bröt in med kraft! 
Vilken skönhet, än en gång!

Nu vill vi fortsätta att njuta 
av sommaren. Och oavsett 
väder är du välkommen till 
våra olika sommaraktiviteter. 
Här i programbladet kan du 
läsa mer om vad som är på 
gång.

Kom som du är, stanna en 
stund och upplev våra vackra 
kyrkorum i lugn och ro.  Låt 
dig inspireras av konst, njut 
av fika, härliga konserter och 
dela detta med andra som-
marlediga!

Nu är det härliga att leva!
nu är det tid för musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi!
Psalm 753

Vi ses!

Anette Danielsson
diakon
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Sommarkyrka
25-28 juni
Norra Åsums kyrka är vår medelti-
da pärla, från slutet av 1100-talet. 
Kyrkobyggnaden berättar om kris-
ten tro, men också om landets och 
den lokala platsens historia. 

Den 25-28 juni är kyrkan öppen för dig som vill 
upptäcka mer av det vackra kyrkorummet. Häng 
med på en spännande guidning, lyssna på musik, 
titta på konst, se på musikal och fika. Här händer 
det något för både barn och vuxen!

Måndag 25 juni, öppet 13.30-16.00
14.00 Andakt. Manfred Schmidt, durspel
14.15  Guidning, om kyrkans historia

Tisdag 26 juni, öppet 13.30-16.00
14.00 Andakt. Maria Wahlgren, sång
14.15  Guidning, se kyrksilvret

Onsdag 27 juni, öppet 13.30-16.00
14.00 Andakt
14.15  Guidning, om kyrkans historia

Torsdag 28 juni, öppet 13.30-17.30
14.00 Andakt
14.15  Guidning, se kyrksilvret
17.00 Minimusikalen Noas ark. Kom 16.00 om  
 du vill vara med och öva sångerna.
 (kom gärna utklädd)
17.30 Kvällen avslutas med korvgrillning och  
 ansiktsmålning.

Varje dag är det kaffeservering och aktiviteter 
för barnen. 

Konst- & hantverksutställning med verk från 
Stickcaféet i Norra Åsum, Inga-Britt Vedin, 
Katarina Engsrö, Camilla Miccilia & Roger Nilsson.
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23 juli 
Kom med och sjung! 
Allsångsprogram med musi-
kant Agneta Almqvist

24 juli 
Vokalgruppen Neve 
sjunger klassiker & nya 
pärlor ur den svenska sång- 
skatten. 

25 juli 
Livsresan med musik, 
husvagn och Gud
Malene Langborg, 
jazzgitarrist.

26 juli 
Mina käraste sånger 
Musiker Kalle Engquist 
sjunger, spelar och berät-
tar om sånger han bär nära 
hjärtat.

27 juli 
Sånger som funnits med hela 
livet. 
Musikant Agneta Almqvist 
sjunger och berättar.

30 juli 
Dan Andersson i ord och ton 
med kantor Maria Jönsson

31 juli 
Krokodilen som var ledsen 
Teater där kyrkdjuren be-
söker både barn och vuxna. 
Vivianne Evertsson, Agneta 
Almqvist m fl.

1 augusti 
Sångkvartetten Fourtunes 
sjunger skön stämsång med 
sväng.

2 augusti 
Önskepsalmer i sommartid 
med musiker Karin Sturesson

3 augusti 
Good News in bad Times
Gospelgruppen Mighty Sis-
ters besöker sommarcaféet. 

Sommarcafé
på församlingshemmets innergård

Sommarcafé
Vilans församlingshem

Här får alla rum! Vi erbjuder ett spännande pro-
gram och barnen kan leka tillsammans. Caféet är 
öppet kl 14-16 med program kl. 14.30 och dagens 
tanke kl 15. Fika: 20 kr, gratis för barnen.

Följ oss direkt via appen!
Med vår nylanserade Androidapplikation Kyrkan i Kristianstad 
blir det nu ännu smidigare att följa vår verksamhet från mo-
biltelefonen. Nu är du bara ett klick ifrån att kunna läsa om alla 
våra aktuella evenemang, gudstjänster, konserter och mycket 
mera. Allt detta uppdateras löpande i appen.

Du laddar ner Kyrkan i Kristianstad helt kostnadsfritt från on-
linebutiken Play Butik. Inom kort planeras även en lansering 
till Iphone/Ipad.

Välkommen till en stunds gemenskap kring kaffe, en god kaka 
och lite trevlig samvaro i Vilans församlingshem, Genvägen 14.
Ann-Margret Lundh välkomnar er till vårt sommarcafé följan-
de tisdagar kl 14.00–15.30:

3/7 10/7 17/7

Svenska kyrkan går med 
i Prideparaden 30 juni  
Ett utmärkt tillfälle att manifestera att Gud
är kärlek och inte gör skillnad på människor!
Vill du gå med och visa ditt stöd? Samling 
vid Kristianstads Arena 14:00-14:30. Du ser 
Svenska kyrkans flaggor.

Prideveckan avslutas med en högmässa i 
Heliga Trefaldighets kyrka 1/7 kl 11.00

Har du frågor? 
Kontakta vår präst Göran Hansson: 
goran.hansson@svenskakyrkan.se
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Heliga Trefaldighetskyrkans 
kyrkorum präglas av sirli-
ga utsmyckningar i form av 
träsniderier från 1630-talet. 

De mest iögonfallande är krö-
nen på bänkröstena som vet-
ter mot de centrala gångarna i 
kyrkorummet, mittgången och 
framför koret. Var och en är in-
dividuellt utformad. 

Grundtyperna för krönen är 
oftast tillspetsade gavlar som 
utgörs antingen av sköldar, 
medaljonger med kvinno- eller 
groteska djuransikten, frukt- el-
ler blomstergirlander och liknan-
de.

Endast ett fåtal av krönen har 
ytliga likheter med heraldiska 
vapen. Vi har bl a det norska 
lejonet med den svängda hille-
barden och den isländska krönta 
stockfisken. Dessa länder ingick 
ju i det danska väldet vid tiden 

för bygget av kyrkan och fort-
satte vara det lång tid framöver, 
Norge fram till år 1814 och Island 
fram till år 1944. 

Min absoluta favorit finns på den 
norra sidan av koret. Detta kröns 
motiv skiljer sig helt från de an-
dra krönen och utgörs nämligen 
av en hel sammansatt scen.
Ett fågelbo med ägg. En fågel 
breder aggressivt ut sina vingar 
för att försvara boet mot en…ja, 

vad? En landsnäcka som håller 
på att krypa uppför boets vägg! 
Vad betyder detta? Är det ens 
lönt att försöka tolka symboli-
ken?   

Snäckor i aggressiva situationer 
hittar man annars i medeltida 
manuskripts marginalklotter. En 
vanlig scen är riddaren som hål-
ler på att slåss med en snäcka. 
Kanske vi har en sentida variant 
av detta motiv i vår kyrka?

SNÄCKAN I FÅGELBOET Text: Mika Hänninen

Riddare bekämpar en snäcka, 1315-1325. Bild: British Library

Våra grupper:

Äventyr
En grupp för dig som gillar 
utmaningar! Klättring, padd-
ling, gruvorientering, hästar 
m m. Vi åker på läger, över-
nattar i kyrkan och snackar 
om allt mellan himmel och 
jord. Men självklart utifrån 
vad man själv har för för-
utsättningar. Det är du som 
är viktigast. Fika och guds-
tjänster finns alltid med un-
der hela året. 

Fantasy
Game of Thrones, Harry 
Potter, Vikings m m är vår 
inspiration till gruppen. Bygg 
trollstavar, lär dig skjuta pil-
båge från häst, möt ridda-
re & drakar. Endast fantasin 
sätter våra gränser för dig 
som vill möta äventyret. Vi 
åker till Gudahagens vikinga- 
marknad och medeltids-
veckan i Visby. Samtidigt lär 
vi oss om oss själva och pra-
tar om livet, fikar, läser bibel 
och kollar film. 

Sommar
Lägerbål, bad, vattenkrig, 
segling, spa och chill i ett in-
tensivt tempo. Vi tillbringar 
mycket tid tillsammans på 
läger och får fundera över 
alla livets stora frågor. En 
sommar du kommer att min-
nas hela livet. Vi ses dessut-
om vid ett par träffar under 
året där vi får lära känna var-
andra.

Konfirmand 
Kristianstad 2018–2019

Konfirmation handlar om 
kristen tro. Och kristen 
tro handlar om ditt liv och 
dina frågor. 

Varför finns jag till? Finns 
Gud? Vem är Jesus? Vad ska 
jag göra med mitt liv? Duger 
jag? Kan man förlåta allt? Vad 
är meningen med livet?

Under konfirmandtiden kan 
du få upptäcka vad den 
kristna tron kan betyda för 
dig och ditt liv. Det blir en tid 
full av utmaningar och upp-
levelser. Gudstjänster, läger, 
vänner, lek och funderingar 
kring livets stora spännande 
frågor. 

Anmälan senast 11/8 2018!
Anmäl dig/läs mer om konfirmationen och våra grupper:
svenskakyrkan.se/kristianstad/konfirmation

eller kontakta: Fredrik Nordin, församlingspedagog 
fredrik.nordin@svenskakyrkan.se
076-636 54 44 
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9 juni 
Brasskvintett 
Linnékvintetten från Uppsala
Bengt Fagerström, trumpet
Paul Hägglöf, trumpet
Lennart Stevensson, horn
Birgitta Lagerstedt, trombon
Alexander Skylvik, tuba
Heliga Trefaldighets kyrka

16 juni 
RUM-festivalen
Musiker från Vitryssland & Ryssland
Norra Åsums kyrka

30 juni 
Klassiska mästare möter 
svenska dragspelskungar
Kallis Bengtsson, accordeon
Norra Åsums kyrka

7 juli 
Uti vår hage
Låt er förtrollas av naturens skönhet 
och kraft i fotspåren av Franciskus  av Assisi. 
Genom sång, musik och berättande  ges 
en spännande och unik konsert.
Nicklas Fransson, berättare
Leena Malkki, sång
Emmanuel Pautrot, gitarr 
Heliga Trefaldighets kyrka

14 juli 
Ett poetiskt-musikaliskt 
universum
Bach - Espmark - Franzén
Trio Concordia
Ingeborg Axner-Franzén, flöjt
Jan-Åke Jönsson, gitarr
Olov Franzén, cello
Norra Åsums kyrka

21 juli 
Öst, väst och mittemellan! 
Ett möte mellan svensk & arabisk folkmusik.
Magdalena Nilsson, sång
Nabil Kassis, quanun
Anders Waernelius, slagverk 
Heliga Trefaldighets kyrka

28 juli 
Bach 333 år
Johan Bridger, marimba
Patrick Raab, marimba
Norra Åsums kyrka

4 augusti 
Från Bach till Benny
Vokalensemblen Bachspeglarna 
under ledning av Staffan Sundås. 
Heliga Trefaldighets kyrka

11 augusti 
Reunion
B-klaven, f.d. ungdomskör från Madesjö 
församling återförenas under Kalle Eng-
quists ledning. Jan Hydbring, piano.
Heliga Trefaldighets kyrka

18 augusti 
Renässans möter dragspel
Italienska madrigaler, musik av Händel, 
Purcell, Mozart och Bach.
Bach Collegium Småland 
Åsa Sundstedt, accordeon
Heliga Trefaldighets kyrka

25 augusti 
Without a Title
Daniel Biels poporkester
Daniel Biel, gitarr och stämsång 
Martin Giselsson, bas och stämsång
Ulf Kundler, piano och stämsång
David Berndtsson, diverse rytminstrument
Norra Åsums kyrka

1 september 
Kattis på svenska
Katarina Lundberg, sång & piano
Ulf Kundler, piano & sång
Christine Säfsten, flöjt & sång
Emelie Alm, gitarr & sång 
Fredrik Berg, slagverk
Norra Åsums kyrka

Sommarmusik
Lördagar kl 18.00

8 9

Välkommen till en spännande kompott av högklassig 
musik  i Norra Åsums vackra medeltidskyrka och  Heli-
ga Trefaldighets kyrka, ofta ansedd som Nordens främ-
sta renässanskatedral. Repertoaren är mycket varierad; 
vokalmusik i olika konstellationer, instrumentalmusik av 
de mest skiftande slag.

Varmt välkommen!!
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Gudstjänster
JUNI

Söndag 17/6
3 söndagen efter trefaldighet
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Sonja Nilsson, Eva Svensson

Konfirmation med mässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Ulf Kundler 
Karin Sturesson 
Konfirmandarbetslaget

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren 

Lördag 23/6
Midsommardagen
Ekumenisk gudstjänst 
14.00 Vilans kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Söndag 24/6
Den helige Johannes Döparens 
dag
Mässa
09.00 Österängs kyrka
Louise Nyman, Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Karin Sturesson
Mottagning av Ulf Kundler och 
François Anougba  

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Sigrid Berggren

JULI

Söndag 1/7
Apostladagen
Gudstjänst
09.00 Österängs kyrka
François Anougba, Lena Bruce 
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Lena Bruce 
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Eva Svensson

Söndag 8/7
6 söndagen efter trefaldighet
Mässa 
09.00 Österängs kyrka
Louise Nyman 
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman 
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Ulf Kundler, Sigrid Berggren

Söndag 15/7
Kristi förklarings dag
Gudstjänst 
09.00 Österängs kyrka
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Bertil Reimer, Sigrid Berggren

Söndag 22/7
8 söndagen efter trefaldighet
Mässa 
09.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Kalle Engquist

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Kalle Engquist

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Lena Bruce, Sigrid Berggren

Söndag 29/7
9 söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst 
09.00 Österängs kyrka
François Anougba
Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Louise Nyman, Kalle Engquist

AUGUSTI

Söndag 5/8
10 söndagen efter trefaldighet
Mässa 
09.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Kalle Engquist

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Kalle Engquist

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Bertil Reimer, Karin Sturesson

Söndag 12/8
11 söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst 
09.00 Österängs kyrka
François Anougba, Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Göran Hansson, Kalle Engquist

Söndag 19/8
12 söndagen efter trefaldighet
Mässa 
09.00 Österängs kyrka
Bertil Reimer, Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Sven Röstin, Kalle Engquist

Söndag 26/8
13 söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Lena Bruce, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Kalle Engquist

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Göran Hansson, Eva Svensson

Torsdag 30/8
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Fika från 18.30

SEPTEMBER

Söndag 2/9
14 söndagen efter trefaldighet
Upptaktsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson.
Bertil Reimer avtackas.

Upptaktsgudstjänst för kon-
firmanderna
11.00 Vilans kyrka 
Göran Hansson, Ulf Kundler 
Siri Jarl Bagewitz, François 
Anougba, Fredrik Nordin 
Sigrid Berggren
Konfirmandarbetslaget

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER

Onsdagar, helgfria
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdagar, helgfria
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets 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.

Mässa på CSK
Varje lördag kl 10.30 firar vi mässa 

i Stilla rum. Stilla rum ligger
på entréplan, korridor P

Välkommen!
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kan ställa till med stor oreda i en trädgård. Se-
dan ett år tillbaka befinner jag mig i en djup 
konflikt med en sork. Skrämmor och fällor har 
gillrats utan önskad effekt. Plötsligt ser man 
blommor och blad försvinna ner i underjorden. 
Växter som frodades i fjol existerar inte läng-
re. Allt elände till trots kan jag inte låta bli att 
imponeras av sorkens envishet och uthållig-
het. Ett litet djur, inte särskilt vackert, föraktad 
och lever sitt liv under marknivån – men vilken 
kraft denna lilla varelse har. 

Tänk om Du och jag kunde ha samma envis-
het och uthållighet. Det händer att vi kan 
sätta krokben för oss själva genom att säga: 
”Inte kan väl jag?”. ”Jag är alldeles för obetyd-
lig för….” och så ger vi upp, ibland utan att ens 
försöka. Tänk vilka resurser och vilken kreati-
vitet som kan gå förlorad på det sättet. Vi har 
alla olika kunskaper och förmågor, dem ska vi 
ta tillvara på och använda och inte låta ligga 
nedgrävda som en skatt i en åker. Världen, våra 
medmänniskor och vi själva behöver de goda 
skaparkrafterna och initiativen för fred, rättvi-
sa och människors liv och hälsa. Kort sagt, för 
att mota bort det mörka och destruktiva och 
låta ljuset, hoppet och kärleken få större plats i 
vår värld och mellan människor. Då behöver vi 
vara uthålliga och envisa som den lilla sorken 
som aldrig ger upp och som inte räds den stora 
och farliga världen ovan jord.

Var sorken hämtar sin kraft ifrån vet jag inte. 
Det jag vet är att när Du och jag känner oss 
kraftlösa eller när det är mörkt i våra liv får vi 
vända vår blick och vår bön till Gud. Den Gud 
som i Bibeln säger 366 gånger ”var inte rädd”. 
Den Gud som genom Jesus säger ”Jag är med 
er alla dagar till tidens slut”. 

Lena Bruce
präst

En liten sork


