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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: Estella med mamma Sylvia på 
babyrytmiken.

Nästa programblad kommer den 18 oktober.

Ansvarig utgivare: Bengt Alvland

Vi samarbetar
med Sensus

Innehåll
 3–4 Aktuellt  

5–7 Barn, ungdom & familj  

8–9 En ny oas i staden

10 Sopplunch & Café

11 Konserter

12 Kulturdagar 19–20 okt  

13–15 Gudstjänster

16 Längtan

Svenska kyrkan: i livets 
alla skeenden finns vi med!

I det här numret presente-
rar vi gudstjänster och mö-
tesplatser fram till och med 
Allhelgonahelgen. Program-
bladet är resultatet av idéer 
från anställda, förtroende-

valda och enskilda människor 
i de många grupper som finns 
i och runt våra kyrkor.

Jag hoppas att du som läser 
känner dig tilltalad av inne-
hållet och vill vara med i höst! 
Mycket av vår verksamhet 
möjliggörs tack vare frivilliga: 
Varannan svensk engagerar 
sig ideellt för ett bättre sam-
hälle, många av dem genom 
Svenska kyrkan. 

Gudstjänsten är kyrkans cen-
trum, där samlar vi kraft, sen 
sänds vi ut i vardagen! Bön 
och samtal hjälper oss att se 
och engagera oss i vardagens 
frågor och att ta ansvar för 

vår omvärld.

Vill du engagera dig? Har du 
frågor eller önskemål? Vill 
du bolla livsfrågor med präst 
eller diakon som har tyst-
nadsplikt? Vill du ha besök 
i hemmet? Vet du om att 
sjukhusprästerna gärna be-
söker dig på avdelningen, att 
de finns där även för anhöri-
ga?

Hör gärna av dig! Kontaktinfo 
finns också på vår hemsida
svenskakyrkan.se/kristianstad

Louise Nyman
kyrkoherde
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Föreläsningsserie
Sex lördagsförmiddagar
10.30-12.00 i församlingshemmet, Hertig Carls gata 3

I höst återkommer Erik Aurelius med en ny spännande före-
läsningsserie om Bibeln både utifrån ett historiskt och nutida 
perspektiv. Erik Aurelius var tidigare biskop i Skara stift och 
professor i biblisk teologi.

8/9 Guds ord och Bibelns ord
22/9 En befriande berättelse: 2 Mos 1–15
27/10 Tio Guds bud
17/11 Bibelns motgångsteologi
1/12 Strid om Abraham i Nya testamentet
8/12 Dopet som livstydning

Pilgrimsvandring 29/9
Häng med på en lätt pilgrimsvandring i Mikaelitid. 

Vandringen går från Vä kyrka via Munkeberg, Vä lyckor och 
Klackabacken till Skepparslövs kyrka. En sträcka på drygt 8 
km. Vi går i lugn takt, tar flera pauser med korta andakter 
kring temat Vandra med änglar.

Samling kl 09.00 i Vä kyrka. Vandringen avslutas ca 13.30.
Ta dig dit: Buss nr 2, hpl Talldalsskolan samt promenad 650 m.
Ta dig hem: Buss nr 2, hpl Fribetet samt promenad 1,8 km.

Ta med: Kläder efter väder, matsäck efter smak, bra ingångna 
skor och vatten.

Anmälan senast 21/9 till Göran Hansson, 0766-36 54 48
goran.hansson@svenskakyrkan.se

Hela livet
En grupp för dig som är långtidssjukskriven eller arbetslös. 
Vi samtalar om livslust, relationer, tankefällor, om egna och 
andras gränser. Gruppen omfattar tio träffar och startar 18/9. 
Ledare: volontär Ingela Bengtsson, diakoniassistent Agneta 
Almqvist och diakon Anette Danielsson. Anmäl dig till 
anette.danielsson@svenskakyrkan.se senast 14/9.

Bibelgrupp
Apostlagärningarna är en av 
de mest spännande böckerna 
i Bibeln som berättar om vad 
som hände efter Jesu död 
och uppståndelse. Här möter 
du magiker, upprorsmakare 
och änglar. Läs om skepps-
brott, revolter, mord, mar-
tyrskap och mirakel. Hör om 
de första kristna, hur kyrkan 
föds och hur det är att vara 
en del av en församling.

Bibelgruppen är en öppen 
grupp, dvs du kommer när du 
har möjlighet. Vi träffas över 
en kopp kaffe eller te, läser ur 
apostlagärningarna och sam-
talar kring olika frågor. Inga 
förkunskaper behövs!

Tid: 18.30–20.00, onsdagar 
(ojämna veckor), start 29/8  
Plats: Församlingshemmet
Hertig Carls gata 3
Ledare: Christina Hurtig, 
teologistudent 
christina_hurtig@yahoo.se

Erik Aurelius
Foto: Harald Jonsson

VANDRA MED ÄNGLAR
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Heliga Trefaldighets 
församlingshem
Hertig Carls gata 3

Öppen verksamhet 0–6 år
Tisdagar 13.00–15.30
Fredagar 10.00–12.00
En mötesplats för små och stora som 
är daglediga. Samtal, lek, pyssel och fika. 
Ingen anmälan behövs. Linda Åkesson

Babyrytmik 3–9 månader
Onsdagar 10.00–10.30
Fredagar 09.30–10.00
Anmälan. Carina Bjuremo

Babyrytmik 10–18 månader
Onsdagar 11.00–11.30 (fåtal platser kvar)
Anmälan. Carina Bjuremo

Syskonrytmik 0–3 år
Fredagar 10.30–11.00
Anmälan. Carina Bjuremo

Vad är Babyrytmik?
I mammas eller pappas trygga famn får din 
baby uppleva musik genom sång, rörelse, 
ramsor och spel på rytminstrument.

På babyrytmiken sjunger vi många av de 
traditionella barnvisorna för att bevara vår 
fina sångskatt, men vi lär oss också många 
nya sånger.

Vi sjunger sånger där vi får tacka Gud för 
våra barn och en gång per termin får vi till-
fälle att visa upp våra guldklimpar i kyrkan 
och delta i en barngudstjänst.

För ditt barn är din röst 
den vackraste i världen!

Välkommen till våra mötesplatser för barn, unga 
och familj! Här kan barn och unga lära känna nya 
människor och vuxna utbyta funderingar och er-
farenheter och skapa nya kontakter. Kontakta oss 
om du vill veta mer om våra grupper (se sid 7).
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Barn, ungdom & familj

Medicinsk yoga
Församlingshemmet 
För dig som vill prova på en 
enklare yogaform. Kontakta  
Ing-Marie Skogström under 
v 39 för att få reda på start-
datum, 070-670 11 43

Österängsträffen
Österängs kyrka 
Måndagar udda veckor
14.00–16.00. Start: 10/9 
Kontaktperson: 
Anna-Kerstin Lundh 
044-12 17 86

Symöte
Österängs kyrka
Måndagar jämna veckor
14.00–16.00. Start 17/9
Kontaktperson: 
Stina Forssman 
044-21 77 93

Köksbordsteologi 
Församlingshemmet
Hertig Carls gata 3

Livet är en process, en resa, där vi ständigt 
förändras, lär oss, formas. Så är det också 
med tron. Vi är alltid på väg. Därför är det 
en god idé att stanna upp en stund, reflek-
tera och samtala med sig själv och andra om 
resan.

Köksbordsteologins form är att vi sitter 
ner med en kopp kaffe/te och samtalar, 
provtänker och delar erfarenheter.

Vi träffas följande tisdagar 17.00–19.00:
4/9, 18/9, 25/9, 2/10, 16/10 och 30/10.

Samtalsledare: François Anougba 

Bönen – en motorväg till Gud 
Sex samtalskvällar om och i bön

 

Tisdag 18/9 19.00 

Lyckan att leva
Livet är ingen självklarhet. 
Anna Wanselius lever med 
en obotlig, dödlig sjukdom 
och blir dagligen påmind 
om detta. Anna pratar un-
der kvällen från hjärtat om 
hur hon lärt sig balansen att 
leva och dö samtidigt. ”Man 
kan inte påverka hur det går, 
men hur man mår. Utan min 
tro hade det inte gått” 

Tisdag 23/10 18.30 

Den världsvida 
kyrkan 
Kvällen inleds med en kon-
sert av Österängsorkestern 
Därefter får vi lyssna till 
Agneta Almqvist som tagit 
intryck av kyrkan i Rwanda 
och Ivan Sebina som de-
lar med sig av erfarenheter 
från kyrkan i Uganda.

Inspirationskvällar 
i Österängs kyrka

Välkommen till Vilans församlingshem 
18.30–20.30 följande torsdagar:
6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 8/11 och 22/11

Samtalskvällarna leds av Ulf Kundler 
& Göran Hansson
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Anna Wanselius förläser om 
Lyckan att leva den 18/9
Foto: Privat
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3–6 årsgruppen
Onsdagar 13.30–15.00
Här provar vi på lite olika saker. Det kan vara 
pyssel och rytmik, mycket beroende på de 
barn som är med.
Anmälan. Linda Åkesson

Österängs 
församlingshem
Sjövägen 27

Öppen verksamhet 
Måndagar 09.00–11.30
En mötesplats för barn från 0 år och uppåt 
tillsammans med vuxna. Här har vi andakt, 
pyssel, fika och roligt tillsammans.
Ingen anmälan behövs. 
Ann-Lorie Ahlqvist Persson

Miniorer 6–8 år, F-klass–åk 2
Tisdagar 13.15–15.00
Fika, pyssel, lek, utflykter och andakt. 
Anmälan. Ann-Lorie Ahlqvist Persson

Juniorer 9–11 år
Torsdagar 13.15–15.30
Fika, pyssel, lek, utflykter och andakt. 
Anmälan. Ann-Lorie Ahlqvist Persson

Tonårsgrupper
Vi fikar och har andakt och gör roliga saker 
tillsammans; spelar pingis, spelar spel, pyss-
lar eller bara tar det lugnt. 
12–14 år
Måndagar 14.00–16.30
Anmälan. Ann-Lorie Ahlqvist Persson

13–19 år
Fredagar 18.30–21.30, en gång i månaden
För mer info kontakta Johan Rönn

Skapargrupp för alla åldrar
Tisdagar 09.00–11.30
Låt kreativiteten flöda! Måla textilier och 
tavlor, sy, gjut i betong, gör smycken mm.
Anmälan. Ann-Lorie Ahlqvist Persson

Vilans 
församlingshem
Genvägen 14

SKU(n)K, Svenska Kyrkans 
Unga i Kristianstad, från 15 år
Tisdagar 16.30–19.00, jämna veckor
Vi är en gemenskap av unga människor som 
vill upptäcka och dela kristen tro samt dis-
kutera livets frågor. Varje träff har vi andakt 
och en aktivitet, exempelvis lekar, samtal, 
diskussioner, bio, bowling...
För mer info kontakta Fredrik Nordin

Norra Åsum 
Kompisstugan
Esbjörn Mules väg

Mötesplats för alla generationer
Måndagar 13.30–16.30
Vi samtalar, pysslar, fikar och håller andakt 
tillsammans.
Ingen anmälan behövs. Vivianne Evertsson

After School, åk 3–6
Onsdagar 14.30–16.45
Här får du möjlighet att göra dina läxor. Men 
det ges också möjlighet till chill, fika, aktivi-
teter och andakt. 
Från vecka 45 övar vi inför Luciafirandet i 
Norra Åsums kyrka 16/12 11.00.
Anmälan. Vivianne Evertsson

Alla våra grupper startar vecka 36

Kontakt & anmälan
till våra grupper

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
0739-56 07 42

Karin Sturesson
musiker
karin.sturesson@
svenskakyrkan.se
044-780 64 42

Linda Åkesson
fritidsledare
linda.akesson@
svenskakyrkan.se
044-780 64 58

Hjälp! Vem släckte ljuset?
Höstens barnkörsprojekt
för dig mellan 6 och 9 år

Välkommen att var med i en läskigt rolig 
musikal. Glöm inte att ta med dig tand-
borsten och gosedjuret! Projektet består 
av sju onsdagar och avslutas med körhelg.

Tid: Onsdagar kl 16.30-17.15 
med start 5/9.  Vi övar i Församlingshem-
met, Hertig Carls gata 3

Körhelg 20-21/10 i Österängs kyrka 
Lördag: kördag kl 10.00–12.00
Söndag: musikalen framförs kl 10.00 

Ålder: F-klass–åk 3

Frukt serveras, meddela ev allergier

Information och anmälan:
carina.bjuremo@svenskakyrkan.se, 
044-780 64 65

Vi ses:-)
/körledarna Carina Bjuremo 
och Karin Sturesson

Allt kan hända när man sover över på körlägret och ljuset släcks…
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Nu har arbetet med att om-
gestalta kyrkogården runt 
Heliga Trefaldighets kyr-
ka  påbörjats. Syftet är att 
skapa en miljö som kommer 
att förskönas med träd och 
buskar till en grön oas mitt 
inne i staden. 

En lummig plats för stillhet och 
avkoppling men också för att 
åter kunna använda kyrko-
gården för gravsättning. Det 
har blivit allt vanligare i våra 
städer att återuppta begrav-
ningsverksamhet med ask-
gravlundar eller askgravplatser 
på stadskyrkogårdar där de 
anhöriga inte behöver sköta en 
gravrätt.

De historiska gravhällarna som 
ursprungligen låg över gravar-
na inne i kyrkan och som har 
prytt kyrkans sockel sedan år 
1894 har flyttats och konser-
veras nu i de tält som rests 
på Gamla begravningsplatsen 

vid Skottenborg. De kommer 
i höst att placeras under ny-
byggda gravhällstak, där de 
kommer att bevaras bättre 
från väder och vind och samti-
digt få historiska beskrivning-
ar. 

Kyrkogården har aldrig upp-
hört att vara en begravnings-
plats även om den senaste 
gravsättningen ägde rum un-
der 1840-talet. Då var den så 
fullbelagd att den Gamla be-
gravningsplatsen på den Wi-
dellska lyckan på Söder mellan 
Skottenborg och dåvarande 
södra värnet anlades och togs 
i bruk. Men då omfattande 
epidemier härjade i staden var 
den redan i slutet av 1870-ta-
let fullbelagd och någon utvid-
gning var inte möjlig. En ny be-
gravningsplats på Östermalm 
öster om sjukhuset anlades 
med ett kapell som uppfördes 
1885. Detta revs sedan 1953 
eftersom ett krematoriekapell 

tillkommit 1942. Men även här 
blev begravningsplatsen full-
belagd vad gäller kistgravar 
och en ny begravningsplats vid 
Rödaled togs i bruk 1964. 

Numera sker åter gravsätt-
ning i form av urngravar och 
i minneslund på Gamla be-
gravningsplatsen och nu skall 
dessutom Heliga Trefaldighets 
kyrkogård nästa år åter an-
vändas som begravningsplats.  
En askgravlund uppförs i det 
nordöstra hörnet närmast för-
samlingshemmet: en rund yta 
med ljushållare omgiven av 
buskar i en halvcirkel, sittplat-
ser i form av trädgårdssoffor, 
smyckningsplatser för blom-
mor, samt plats för tvåhundra 
urnor i närheten. 

Kyrkogården kommer att om-
gärdas av ett staket i svart 
smidesjärn. Miljön kommer att 
fräschas upp med nya gån-
gytor som materialmässigt 

passar väl till kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden och 
som knyter an till den äldre 
strukturen. Dessutom kommer 
det att samspela med miljön 
på ett bra sätt och det blir en 
helhet i beläggningen och inte 
som i dag sjöstensplattor och 
grusgångar blandat. Omge-
staltningen erbjuder fler sitt-
platser i form av soffor där 
flertalet är placerade i söder-
läge som inbjuder besökare att 
slå sig ner. 

Askgravlunden blir en ny mål-
punkt som bjuder in fler och 
nya besökare. Tillgängligheten 
till huvudentrén förbättras 
med handikapparkering samt 
på- och avstigningsplats i nära 
anslutning till entrén. Gräs-
ytorna blir mer sammanhäng-
ande än tidigare då gångar tas 
bort och erbjuder större ytor 
att slå sig ner på. Vissa träd 
som idag står i hårdgjorda ytor 
får bättre förutsättningar då 

de kommer att stå i gräsyta 
omgivna av perennplantering-
ar, häckar och ny belysning. 

Vi hoppas på att få en kyrko-
gård som blir en grön och lugn 

oas mitt i staden som välkom-
nar alla att slå sig ner på gräset 
och njuta av en medhavd fika 
eller promenera, betrakta, be-
grunda eller meditera.  

En ny oas i staden
Text: Bengt Alvland. Illustrationer: Landskapsingenjörerna i Sverige

Kyrkogården kommer att omgärdas av ett staket 
i svart smidesjärn (fotomontage)

De gamla gravhällarna runt kyrkan har 
flyttats till Gamla begravningsplatsen.

Askgravlunden

Befintlig 
gravsten

Infart

Askgravlund

Jordningsyta
för urnor

Kjellanderska
graven

Framtida
askgravplats

Entré med
dubbel-
grindar

Entré med
dubbelgrindar

Entré från
församlingshemmet

Upphöjd 
granitmur med 
namnplaketter

Heldragen svart linje
visar smidesstaket

Streckad svart linje 
visar tomtgränsen
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Soppluncher
Välkommen till våra sopp-
luncher! Njut av en stunds 
gemenskap och härlig 
hemlagad soppa! Överskot-
tet går till olika välgörande 
ändamål.
Pris: 40 kr (jullunch 60 kr)

Församlingshemmet
Hertig Carls gata 3
Tisdagar 12.00. Start 18/9

Österängs kyrka
Sjövägen 27
Torsdagar 12.00. Start 6/9 

Vilans församlingshem
Genvägen 14
Följande torsdagar 12.00:
20/9, 18/10, 15/11, 13/12 (jul-
lunch). Kyrkbil till Vilan: ring
070-681 13 42 eller 
070-529 51 77.

Öppet hus
Vilans församlingshem
Tisdagar 14.00–16.00

11 september 
Skåningen som blev lapp-
marksdoktor
Göran Wemmenborn  
9 oktober 
Hjärtats röst 
Hjärt- och lungförening-
ens sånggrupp sjunger och 
spelar.
6 november  
Sånger som följt med genom 
livet. 
Göran Hansson, präst 
4 december 
Hur gör vi med alla julblom-
mor? Hur ska vi sköta dem 
på bästa sätt? Kan man göra 
något i trädgården nu?
Annika Andersson,
trädgårdsmästare. 

Stickcafé
Kompisstugan
Tisdagar 13.00–15.30 
Start 4/9
Här träffas vi och utbyter 
idéer och hämtar inspiration.
Kontakta Kjersti Thalin,
044-12 55 97.

Kvinnocafé
Österängs kyrka 
Onsdagar 9.30–11.30
För dig som vill träffa andra 
kvinnor under enkla former. 
Vi träffas första gången 5/9. 
Kontakta Gretchen Norden-
ström, 0733-59 38 10 
eller Anna Sassarsson
0704-59 48 71

Trivselträff
Vilans församlingshem
Tisdagar 14.00–15.30 
4/9, 2/10, 30/10 & 27/11
Välkommen till vårt café i all 
enkelhet. Vi fikar, pratar och 
delar en stunds gemenskap.

11

Konserter
i Heliga Trefaldighets kyrka

Sopplunch & café

Vill du bli en av många volontärer 
i Svenska kyrkan Kristianstad? Du behövs!
Koka soppa
Besöksvärd i kyrkan
Fixa med kyrkkaffet
Vara konsertvärd
Pyssla och läsa med barnen
Finnas på akuten på CSK
Sjunga i kör

Detta är några exempel på vad man kan 
göra som volontär hos oss.

Svenska kyrkan i Kristianstad har ca 200 
volontärer och vi vill fortsätta utveck-
la vår volontärverksamhet. Vill du bidra 
med kunskaper, erfarenheter och tid? Vi 
har många uppgifter som väntar för dig 
som vill finnas med i vår verksamhet.

Hör av dig till Agneta Almqvist
agneta.almqvist@svenskakyrkan.se
044-780 64 20

Fredag 31/8 
12.15  Orgelbaguette

Lunchbaguette & kaffe från 11.45. 
Vid orgeln: Eva Svensson

Fredag 28/9
12.15  Orgelbaguette

Lunchbaguette & kaffe från 11.45.
Vid orgeln: Karin Sturesson

Söndag 30/9
17.00  Orgelsymfoni av Elfrida Andrée

Karin Sturesson, orgelsolist
Skottårsorkestern, Ronneby

Söndag 7/10
17.00  Birgit Nilsson 100 år

Noora Karhuluoma, sopran & Ida Andersson, piano 
hyllar världssopranen Birgit Nilsson, som bodde 

i Kristianstadstrakten i slutet av sitt liv.

Fredag 26/10
12.15  Orgelbaguette

Lunchbaguette & kaffe från 11.45.
Alexandra Pilakouris spelar klassiskt och filmmusik.

Lördag 3/11
19.00  Allhelgonakonsert

Kören Trekvart, Åhus. Ulrika Faijermo, dirigent

Ny personal

François Anougba prästvigdes 
den 10 juni i Lunds domkyrka 
och gör nu sitt år som pastors-
adjunkt hos oss i Kristianstad. 

Ulf Kundler är ett bekant ansik-
te. Han har arbetat som diakon 
hos oss främst med ungdomar. 
Ulf har förnyat sina prästlöften 
inför Domkapitlet i Lunds stift 
och är nu anställd som pastors-
adjunkt i pastoratet.

Mattias Björkholm är ny kyr-
kogårdschef från 20 augusti. 
Mattias arbetade tidigare som 
kyrkogårds- och fastighetschef 
i  Hässleholms församling.

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon
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Gudstjänster

De yngres gudstjänst!
Barnen är alltid välkomna att fira gudstjänst. 
Men små ben kan inte alltid sitta still under 
en hel gudstjänst och ibland kan det vara 
svårt att hänga med i vad prästen pratar om.

Vid våra söndagsgudstjänster erbjuder vi:

Söndagsskola i Österängs kyrka
söndagar 10.00, start 2/9

Barnens stund i gudstjänsten i Norra Åsums kyrka
14/10, 28/10, 11/11 och 25/11 kl 11.00

19–20 okt
Heliga Trefaldighets kyrka har en stark 
tradition som bärare av det kyrkomu-
sikaliska arvet. Redan vid kyrkans in-
vigning 1628 framfördes åttastämmi-
ga motetter. Den magnifika orgeln har 
naturligtvis varit en viktig komponent 
i kyrkans musikliv genom århundraden.

Även idag bedrivs en omfattande konsert-
verksamhet, både traditionell kyrkomusik 
och nyskriven vokal och instrumental musik. 
Som goda lutheraner bör vi se till att skapa 
relevanta uttrycksmedel för vår egen tid.

Genom ”Kulturdagar i Heliga Trefaldighet” 
vill vi lyfta fram den högkvalitativa kyrko-
musiken, genom att under två dagar erbjuda 
konserter med varierat innehåll, väl anpassat 
för vårt unika kyrkorum. Det vokala, dvs den 
mänskliga rösten, står som så ofta i centrum 
genom körmusik från olika epoker. Fri entré 
till alla konserter.

Kulturdagarna inleds med en presentation av 
det unika orgelprojektet som har tagit fart i 
vår församling. Kyrkans orgel, ursprungligen 
byggd av Johan Lorentz d.ä. 1631, har varit 
föremål för en genomgripande förstudie 
under året. En rad experter har gjort stu-
dier av originalfasad med originalfasadpi-
por. Expertgruppen kommer att presentera 
resultatet efter en inledande konsert med 
Ensemble Mare Balticum, den nystartade 
Lorentzensemblen samt organisterna 
Johannes Landgren och Lukas Arvidsson. 
Läs mer om orgelprojektet på 
svenskakyrkan.se/kristianstad

Varmt välkommen!

Kalle Engquist, organist 
och projektledare för 
Kulturdagar i Heliga Trefaldighet

Fredag 19 oktober
12.00 Lunchkonsert, orgelprojektet   
 presenteras
Johannes Landgren & Lukas Arvidsson, orgel
Ensemble Mare Balticum, Lorentzensemblen

19.30 Kvällskonsert
Cantores Trinitatis. Johannes Landgren, orgel
Håkan Lewin, saxofon. Daniel Berg, marimba
Cecilia Alrikson, sångsolist

23.00 Completorium
Gregoriansk sång med Canta Christiansta

Lördag 20 oktober
15.00 Petri Sångare
Nyskriven musik av bl a Monica Dominique 
samt musik av Poulenc.
Alexander Einarsson, dirigent
Petri Sångare tog i somras hem två guld i 
World Choir Games i Sydafrika.

19.30 Karlsson Barock
Viva Vivaldi! Cembalisten Göran Karlsson 
och hans barockensemble från Göteborg, 
presenterar musik av Vivaldi och samtida 
tonsättare. 

Bistron i Kulturkvarteret är öppen för mat och dryck 
båda dagarna kl 21.00–23.00

Kulturdagar 
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SEPTEMBER

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

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson

Upptaktsgudstjänst för 
konfirmanderna
11.00 Vilans kyrka
Ulf Kundler, Siri Jarl Bagewitz
Karin Sturesson, Carina Bjuremo
Konfirmandarbetslaget 

Onsdag 5/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 6/9
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 9/9
15 söndagen efter trefaldighet
Lovsångsgudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Sven Röstin, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, François Anougba 
Eva Svensson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Onsdag 12/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 13/9
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Tålamod. Fika från 18.30

Söndag 16/9
16 söndagen efter trefaldighet
Högmässa
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kjell Wallnäs

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson

Tisdag 18/9
Vardagspaus
17.30 Heliga Trefaldighets kyrka

Onsdag 19/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 20/9
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 23/9
17 söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Louise Nyman, Kjell Wallnäs
Klang- & jubelkören

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Kalle Engquist
Cantores Trinitatis

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Ulf Kundler, Sigrid Berggren

Onsdag 26/9
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 27/9
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Upprättelse. Fika 18.30                               
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Söndag 30/9
Den helige Mikaels dag
Mässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Krikör

Familjegudstjänst 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, François Anougba
Linda Åkesson, Carina Bjuremo
Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Siri Jarl Bagewitz, Eva Svensson

OKTOBER

Måndag 1/10
Vardagspaus
17.30 Norra Åsums kyrka

Onsdag 3/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 4/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 7/10
19 söndagen efter trefaldighet
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Sonja Nilsson, Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Ulf Kundler, Sigrid Berggren

Onsdag 10/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 11/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: En Högre makt. Fika 18.30

Söndag 14/10
Tacksägelsedagen
Lovsångsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit
Fördjupningsstund

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Kalle Engquist
Kören Sanctus

Familjegudstjänst 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Siri Jarl Bagewitz, Ulf Kundler
Sigrid Berggren

Onsdag 17/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 18/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 21/10
21 söndagen efter trefaldighet
Familjegudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
François Anougba 
Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist
Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Göran Hansson, Ulf Kundler
Sigrid Berggren

Onsdag 24/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 25/10
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Rädsla. Fika från 18.30

Söndag 28/10
22 söndagen efter trefaldighet
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist
Kvartett

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Siri Jarl Bagewitz
Ulf Åkesson Lefler

Onsdag 31/10
Mässa
08.00 Vilans kyrka

NOVEMBER

Torsdag 1/11
Mässa
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Lördag 3/11
Alla helgons dag
Högmässa 
11.00 Heliga Korsets kapell
Lena Bruce, Sonja Nilsson
Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Ulf Kundler
Christel Andersson
Sigrid Berggren

Söndag 4/11
Söndagen efter alla helgons dag
Mässa i sorg och saknad
– med ljuständning 
10.00 Österängs kyrka
Krikör & musiker. Louise Nyman 
Agneta Almqvist
Ulf Åkesson Lefler 

Högmässa
– med ljuständning
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Sonja Nilsson
Eva Svensson 

Mässa i sorg och saknad
– med ljuständning
16.00 Norra Åsums kyrka
Krikör & musiker. Louise Nyman, 
Christel Andersson, Agneta 
Almqvist, Ulf Åkesson Lefler 

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER

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.
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Fördjupningsstunder 
i Österängs kyrka
Söndag 14/10 & 11/11

Fördjupningsstunderna inleds med 
Lovsångsgudstjänst 10.00 
i Österängs kyrka.

Därefter blir det förstärkt fika, en kort 
introduktion av ämnet och samtal i 
mindre grupper. Ämnet anknyter till 
söndagens tema. 

Vi avslutar senast 13.00.

Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka 19.00

Sinnesromässan är en enkel mässa där 
gemenskap, enkelhet och sinnesro står 
i centrum. Musiken har en given plats, 

liksom tystnaden och bönen.

Varannan torsdag, udda veckor 
Fika serveras från 18.30

Vår Diakoniexpedition i församlingshemmet, 
är öppen torsdagar 10.30–12, från 6/9
Titta in en stund om du har frågor och funderingar och 
kanske vill boka tid för samtal. Du kan även ringa diko-
niassistent Agneta Almqvist 044-780 64 20 eller diakon 
Anette Danielsson 044-780 64 17.

Leva Vidare 
Att förlora en närstående är en omväl-
vande upplevelse där mycket kan ställas 
på sin spets.  Många känslor och tankar 
kan rivas upp: sorg, saknad och vrede. 
Många frågor kan väckas: hur ska jag 
orka leva vidare? Kan jag hitta tillbaka till 
livet igen? Att få dela tankar, erfarenhet-
er och känslor med andra som är i samma 
situation kan göra sorgen lättare att bära. 

Det kan vara läkande att träffa andra som 
känner igen det man själv går igenom.

Vi inbjuder dig att vara med i en Leva Vi-
dare-grupp. En enkel och kravlös gemen-
skap där det finns plats för dig, din sorg 
och dina tankar.

Under hösten kommer vi att skicka ut en 
inbjudan till dig som mist en anhörig men 
du kan redan nu anmäla ditt intresse till 
vår expedition, 044-780 64 00.
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”Jag vill bara ha lite lugn, lite harmo-
ni, är det för mycket begärt?” sa jag 
till BVC-sköterskan medan mina två 
barn i sin lek höll på att välta under-
sökningsrummet. 

”Men det vet väl du som är präst” sade sköter-
skan med glimten i ögat, ”att det inte kommer 
hända på den här sidan himlen”. Inte vidare trös-
tande, men väl så klokt tänkte jag. Kanske var min 
längtan efter lugn och ro inte realistisk. Inte just 
nu i alla fall. ”Allt har sin tid, det finns en tid för allt 
som sker under himlen”, skrev Predikaren. ”En tid 
att riva ner, en tid att bygga upp.” Just där och då 
var mina barn mest intresserade av att riva ner.

Förhoppningsvis har du som läser detta fått tid 
under sommarens klarblå himmel av lugn och vila. 
Jobbmobilen slutade att plinga, dagar utan pla-
nerat innehåll fick komma och gå. Kanske fick du  
tillräckligt med tid att stanna upp och lyssna på 
din längtan. Vad sa din längtan dig? Har det va-
rit något konkret som längtan efter svalka under 
en varm dag eller regn efter eldsvåda i skog och 
mark? Eller ligger den djupare, som längtan efter 
mening och syfte, längtan efter att få barn, eko-
nomisk trygghet eller längtan efter vänner? 

Längtan driver oss, men det finns även en viss 
sorg i vår längtan. Det vi längtar efter är ju utom 
räckhåll. Men sorgen kan också vara att upptäcka 
att just det där som vi längtade och fick, ändå inte 
var tillräckligt. Vi blev ändå inte nöjda.

Vid en vattenpump på en kyrkogård i somras 
hade någon satt upp en skylt för törstiga kyrko-
gårdsbesökare: ”Är någon törstig, kom till mig och 
drick”. Orden är hämtade från Johannesevange-
liet. Det rinnande kalla vattnet från den knarrande 
pumpen fick bli en bild av hur något friskt möter 
vår törst. Något nytt händer. Vår längtan möts av 
något och någon som inte gör oss besvikna eller 
tomma. Tvärtom fylls vi på av en större längtan, 
ju mer vi får möta Gud. Den erfarenheten drab-
bade Dag Hammarsköld i sitt sökande efter Gud. 
Samma år som han utnämndes till FN:s general-
sekreterare skrev han i sin dagbok: ”Jag är kärlet. 
Gud är drycken. Och Gud är den törstande”. 

I sensommarens skönhet och i mina barns lugna 
andning när de har slocknat bredvid mig på kväll-
en får jag möta ytterligare en liten del av Guds 
törstande kärlek och stora längtan efter oss. Min 
längtan får ett svar, även på denna sidan himlen. 

Siri Jarl Bagewitz, präst

Längtan
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