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Program

Nr 3 2019

Sommaren 2019

Kyrkan är en gemenskap där vi hjälper var-
andra att leva med den glädje och rikedom 
som livet rymmer och med de sorger, för-
luster och besvikelser som solen skymmer. 
Göran Hansson



Semesterstängt?

Svenska kyrkan i Kristianstad

Besöksadress: Hertig Carls gata 3
Postadress: Box 153, 291 22 Kristianstad
Öppettider: Mån-ons, fre 10–12, 13–15, 
tor 13–15. 24/6–23/8 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

Nästa programblad kommer den 31 augusti.

Ansvarig utgivare: Bengt Alvland

Vi samarbetar
med Sensus

Innehåll
 3 Sommarkyrka i Norra Åsum

 4 Sommarcaféer  

5 Aktuellt

6 Besöksvärd i Heliga 
Trefaldighets kyrka

7 Konfirmand 2019-2020  

8–9 Sommarmusik

10–11 Gudstjänster

12 Sommar, sommar, sommar

Studenternas sång om en 
ljusnande framtid skallar över 
gator och torg. Ungdomar 
ser fram emot  sommarlovet. 
Vi andra tycker det är härligt 
att mörkret har fått ge vika 
för ljuset. Dagarna blir längre, 
kvällarna blir så där mysigt 
varma och sköna. En period 
då vi kan umgås mer med fa-
milj och vänner. Hälsa på nära 

och kära runt om vårt land 
och resa utomlands.

På många ställen sätter man 
upp en skylt ”Semester-
stängt” men kyrkan tar inte 
semester. Här firas guds-
tjänster, dop, vigslar och 
ungdomar åker på konfalä-
ger. Flera fina konserter och 
sommarcaféer är planerade 
där man kan umgås opreten-
tiöst. För att inte tala om be-
gravningsgudstjänster.

Så finns dom som har tap-
pat lusten, inte har något att 
göra, ingen att umgås med. 
Kanske en enda lång trans-
portsträcka fram till att sko-
lan börjar eller att få gå till 
jobbet igen? Kanske vi  bor-
de lyfta blicken, gå utanför 

boxen, ringa eller träffa den 
där vännen som vi inte hunnit 
med eller som man har glidit 
ifrån?

Gemenskap är inte överskat-
tat, det är en källa till glädje, 
inspiration och trygghet. Vi 
som kan borde dela med oss. 
Varför inte bjuda in en till på 
grillfesten? Eller ta med nå-
gon till en fin konsert under 
sommaren. Än mer möjligt 
att gå på en gudstjänst till-
sammans! 

”Än klappar hjärtat med fris-
ka slag, och den ljusnande 
framtid är vår”.

Ha en skön sommar!

Ulf Åkesson Lefler, musiker

Sommarkyrka
 Norra Åsum 24-27 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 24-27 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, testa på babyrytmik och 
fika. Här händer det något för både barn och 
vuxen!

Måndag 24 juni, öppet 13.30-16.00
14.00 Andakt
14.15  Guidning, kyrkans symboler

Tisdag 25 juni, öppet 13.30-16.00
14.00 Andakt
14.15  Babyrytmik för barn i åldern 0–3 år. 
 Vi sjunger, spelar och dansar med våra  
 allra yngsta.

Onsdag 26 juni, öppet 13.30-16.00
14.00 Andakt
14.15  Guidning, kyrkans textilier

Torsdag 27 juni, öppet 13.30-18.00
14.00 Andakt
14.15  Önskepsalm 
16.00 Korvgrillning
17.00 Trolleri med Mr Goran

Varje dag är det kaffeservering och aktiviteter 
för barnen. Konst- och hantverksutställning. 
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Varje år sker en särskild pil-
grimsvandring till St Olof dit 
man anländer på St Olofsda-
gen 29/7. I år startar vand-
ringen 25/7 i Kristianstad 
med en sändningsmässa i 
Heliga Trefaldighets kyrka kl. 
12.00. Första anhalt blir Nor-

ra Åsum med övernattning i 
Kompisstugan. Den 26/7 går 
vandringen vidare mot St 
Olof. Välkommen att vandra 
med en kortare eller längre 
sträcka. 
Läs mer här: 
sanktolofspilgrimer.se

Svenska kyrkan går med 
i Prideparaden 29 juni  
Ett utmärkt tillfälle att manifestera att Gud 
är kärlek och inte gör skillnad på människor.
Vill du gå med och visa ditt stöd? Vi samlas vid 
Kristianstads Arena 14.30–15.00. Paraden börjar 15.00
Kontaktperson: Göran Hansson  044-780 64 48
goran.hansson@svenskakyrkan.se

TEologiskt café 27/6
16.30-17.45 i Församlingshemmet, Hertig Carls gata 3
Pridetårta, musikunderhållning samt ett samtal om och diskussion kring 
svåra och viktiga frågor om mötet mellan kyrka, tro, sex och HBTQ.
Medverkande: Louise Nyman, Ulf Åkesson Lefler och Göran Hansson. 

Föreläsning & guidad visning 
Den arkeologiska utgrävningen på kyrkogården 
runt Heliga Trefaldighets kyrka har kastat nytt ljus 
över kyrkans historia och stadens invånare. 
Arkeologen Fredrik Larsson, projektledare för ut-
grävningen, föreläser om de nya fynden och vad de 
kan berätta. Efter föreläsningen finns det möjlighet 
att följa med på en guidad tur till kyrkan tillsam-
mans med en av Regionmuseets pedagoger. 

Föreläsningen ges den 12 juli 13.00 i Regionmu-
seets hörsal. Den guidade turen startar 14.00 
och utgår från Regionmuseets reception. 
Kostnad: Gratis, men biljett krävs - hämtas i muse-
ets reception. Begränsat antal platser. 
 
Ett samarrangemang mellan Sydsvensk Arkeologi 
AB, Svenska Kyrkan och Regionmuseet Kristianstad. 

22/7 Skåne runt på 80 toner. Dragspel och flöjt 
 med Mia och Mats från Höör. 

23/7 En musikalisk tidsresa med Agneta Almqvist 

24/7  Allsång och klurigheter

25/7 Både sång och musik. Musikprogram med
 Kalle Engquist

26/7 Allsång och klurigheter

29/7 Svenska vårtoner med inslag av jazz och visor 
 Musikprogram med Tora Engquist & Anna Ericsson Rosvall

30/7 Allsång och klurigheter

31/7 Quiz

1/8 Karin, Kajsa och några till. Musikprogram med Karin Sturesson

2/8 Sånggruppen Fourtunes  
 Svängig, jazzig stämsång under ledning av Bibi Samuelsson

54

Fredrik Larsson

Pilgrimsvandring

Sommarcafé
Vilans församlingshem, Genvägen 14

Välkommen till en stunds gemenskap kring kaffe, 
en god kaka, gemenskap och andakt i Vilans för-
samlingshem, Genvägen 14. 
Följande tisdagar kl 14.00–15.30:

9/7 23/716/7 30/7 6/8

Sommarcafé
Församlingshemmets innergård, Hertig Carls gata 3

Här får alla rum! Vi erbjuder ett spännande program och 
barnen kan leka tillsammans. Caféet är öppet 14-16 med 
program 14.30 och dagens tanke 15.30. 
Fika: 20 kr, gratis för barnen.

2/7



Heliga Trefaldighets kyrka 
har tusentals besökare var-
je år. Allt från turister till  de 
som slinker in för att tända 
ett ljus eller slå sig ner i still-
heten en liten stund. Att vara 
besöksvärd handlar om att 
vara tillgänglig för de som 
har frågor eller bara vill byta 
några ord.

- Det är viktigt att besö-
karna känner sig sedda. Jag 
säger oftast välkommen. 
Men besökaren får själv ta 
initiativ till samtal. Efteråt får 
vi ofta höra att det var fan-
tastiskt att det fanns någon 
som tog emot och kunde 
svara på frågor, berättar An-
ders Malmström som varit 
värd sedan 2015.

Det viktigaste som värd är 
att möta besökaren snara-
re än att ha all kunskap om 

kyrkan. Det är bra om man 
tycker om att träffa nya 
människor, har lite kommuni-
kativ förmåga och är nyfiken. 

De flesta frågor som dyker 
upp handlar om kyrkans his-
toria. Flest besökare kommer 
det under våren och somma-
ren. Många turister kommer 
från Danmark vilket inte är 
konstigt eftersom Kristian-
stad var danskt fram till 1658 
då freden slöts i Roskilde. 

- Man behöver kunna lite 
om kyrkans historia även om 
man lär sig mycket under 
tiden som besöksvärd. Bro-
schyren om kyrkan innehåller 
mycket information. Det är 
också bra att ha egen er-
farenhet av kyrkans guds-
tjänstliv och konserter för att 
bättre kunna svara på frågor, 
berättar Sonja Gunnarsson.

Samtalen kan också bli käns-
liga säger Vivian Jönsson.

- Ibland berättar någon om 
en svår förlust. Då är det 
viktigt att bara lyssna. Vi har 
också möjligheten att hän-
visa vidare till präst eller di-
akon. 

Besöksvärden är volontär 
och erbjuds att gå en all-
män volontärutbildning. Där 
får man bland annat en för-
djupad kunskap om Svenska 
kyrkans värdegrund, pas-
toratets verksamheter, hur 
man möter människor och 
vad tystnadslöftet innebär.

Vill du bli besöksvärd? Vill du 
veta mer? Välkommen att 
kontakta diakoniassistent  
Agneta Almqvist
044-780 64 20 eller agneta.
almqvist@svenskakyrkan.se

BESÖKSVÄRD
i Heliga Trefaldighets kyrka

Besöker du Heliga Trefaldighets kyrka träffar du kanske 
någon av våra besöksvärdar. Deras uppgift är att möta 
besökare och vara en person som kan svara på frågor.  

Från vänster: Vivian Jönsson 
Anders Malmström
och Sonja Gunnarsson

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
Med hjälp av fantasy-gen-
ren, rollspel, samtal och lajv 
upptäcker vi mer om att vara 
kristen och om vad jag och 
Gud vill med mitt liv. Un-
der höst- och vårterminen 
kommer vi bland annat byg-
ga trollstavar, skjuta pil från 
hästryggen och övernatta i 
kyrkan. Konfirmationen av-
slutas med ett läger under 
sommarlovet då vi besöker 
Visby medeltidsmarknad. 

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.
 

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 2019!

Anmäl dig/läs mer om konfirmationen och våra grupper:
svenskakyrkan.se/kristianstad/konfirmation

Har du frågor? Kontakta: 
Fredrik Nordin, församlingspedagog 
fredrik.nordin@svenskakyrkan.se
076-636 54 44 

Konfirmand 
2019–2020
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8 juni Heliga Trefaldighets kyrka 
Vykort från sommarhagen 
Musik av bl a Peterson-Berger, Chopin och 
Pöntinen. Magnus Mårtensson, piano

15 juni Norra Åsums kyrka

RUM-festivalen
Musiker från Vitryssland & Ryssland

29 juni Heliga Trefaldighets kyrka

Duo Dynamique
Lovisa Stenberg, flöjt. Gabriela Thür, harpa

6 juli Norra Åsums kyrka

Orgelkonsert
Klassiska örhängen arrangerade för orgel.
Sigrid Berggren, organist

13 juli Heliga Trefaldighets kyrka

Orgel- & pianokonsert
Orgelmusik av James, Bach & Puccini. 
Pianomusik av Prokofjev, Granados & Ragnhild 
Pettersson. Ragnhild Pettersson, orgel & piano

20 juli Norra Åsums kyrka

Swingit
Mikael Börresen, klarinett
Walter Berggren, orgel & piano

27 juli Heliga Trefaldighets kyrka

Serenade in blue
Musik utan gränser! - Bernstein, Bach, Elling-
ton, Mozart, Gershwin, Quincy Jones, Vivaldi…
Bo Ingemarsson, klarinett. Per Jarring, orgel

3 augusti Norra Åsums kyrka

Daniel Biels poporkester
Daniel Biel, gitarr & stämsång
Martin Giselsson, bas & stämsång
David Berndtsson, diverse rytminstrument

10 augusti Heliga Trefaldighets kyrka

Orgelkonsert
Verk av bl a Liszt, Bossi, Britten & Pärt.
Enrico Presti, diplomorganist från Bologna

17 augusti Norra Åsums kyrka

En fiol - tre mästare
Svenskättlingen som inspirerade Bach.
Johannes Jakobsson, violin

24 augusti Heliga Trefaldighets kyrka

Vila i musiken
Irene Jönsson, sång. Anders Sjökvist, cello
Gunnar Borén, piano

Sommarmusik Lördagar 18.00

Välkommen till en spännande kompott 
av högklassig musik i Norra Åsums vackra 
medeltidskyrka och Heliga Trefaldighets 
kyrka, ofta ansedd som Nordens främsta 

renässanskatedral. Repertoaren har i år 
mycket fokus på instrumentalmusik av 
de mest skiftande slag. 
Fri entré till alla konserter!

27/7

8/6

29/6

13/7

3/8

17/8

Spana in vår körverksamhet! Ett 
tillfälle för dig som gillar körsång 
eller kanske vill börja sjunga i kör.

Onsdag 28/8 19.00
Konsert i Heliga Trefaldighets kyrka, sedan 
mingel på församlingshemmets innergård 
med snittar, cider, kaffe, kaka & mer musik.
Körerna: Cantores Trinitatis & Sanctus
Kalle Engquist, dirigent
Inbjudna musiker: Trio de LuxeK
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Trio de Luxe. Lena Müller, cello
Erik Sunnerstam, flöjt
Marie-Louise Sjöberg, fiol
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Foto: Johan Westin  
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Gudstjänster
JUNI

Söndag 9/6
Pingstdagen
Musikgudstjänst med Krikör
10.00 Österängs kyrka
Sven Hahne, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Lena Bruce 
Kalle Engquist. Ensemblen

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz, Sigrid Berggren
Kammarkören Euterpe från 
Stockholm

Måndag 10/6
Annandag pingst
Mässa
12.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Lördag 15/6
Gudstjänst på tyska 
10.00 Vilans kyrka

Söndag 16/6
Heliga Trefaldighets dag
Mässa
10.00 Österängs kyrka
Sonja Nilsson, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sändningsmässa för Unga ledare
François Anougba, Eva Svensson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Karin Sturesson

Torsdag 20/6
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Skam. Fika från 18.30

Lördag 22/6
Midsommardagen
Ekumenisk gudstjänst
14.00 Vilans kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Söndag 23/6
Den helige Johannes Döparens dag
Gudstjänst
09.30 Österängs kyrka. Obs tid
Louise Nyman, Eva Svensson

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz, Sigrid Berggren

Söndag 30/6
2 söndagen efter trefaldighet
Mässa
09.30 Österängs kyrka 
Sonja Nilsson, Eva Svensson

Konfirmation med mässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Konfirmandarbetslaget

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz, Eva Svensson 

JULI

Torsdag 4/7
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Tvång. Fika från 18.30

Söndag 7/7
3 söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst
09.30 Österängs kyrka 
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Söndag 14/7
4 söndagen efter trefaldighet
Mässa
09.30 Österängs kyrka 
François Anougba 
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba 
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Söndag 21/7
Apostladagen
Gudstjänst
09.30 Österängs kyrka 
Louise Nyman, Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
François Anougba 
Sigrid Berggren

Torsdag 25/7
Sändningsmässa 
12.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Starten på pilgrimsvandringen 
till St Olof. Läs mer på sid 5.

Söndag 28/7
6 söndagen efter trefaldighet
Mässa
09.30 Österängs kyrka 
Louise Nyman, Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist
Trio Brexit - oboe, flöjt och 
orgel

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson

AUGUSTI

Torsdag 1/8
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Hjälpsamhet
Fika från 18.30

Söndag 4/8
Kristi förklarings dag
Gudstjänst
09.30 Österängs kyrka 
Sonja Nilsson, Karin Sturesson

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Karin Sturesson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz, Kalle Engquist

Söndag 11/8
8 söndagen efter trefaldighet
Mässa
09.30 Österängs kyrka 
Lena Bruce, Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz, Eva Svensson

Torsdag 15/8
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Förändring
Fika från 18.30

Söndag 18/8
9 söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst
09.30 Österängs kyrka 
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler

Konfirmation med mässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz, Karin Sturesson
Konfirmandarbeslaget

Söndag 25/8
10 söndagen efter trefaldighet
Upptaktsgudstjänst
10.00 Österängs kyrka. Obs tid  
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Eva Svensson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Torsdag 29/8
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Göra sitt bästa
Fika från 18.30

SEPTEMBER

Söndag 1/9
11 söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst
10.00 Österängs kyrka 
Sonja Nilsson, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
François Anougba, Siri Jarl 
Bagewitz, Eva Svensson

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER

Onsdagar
Mässa 
08.00 Vilans kyrka  
Torsdagar, 
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka      
Lördagar
Mässa 
10.30 CSK, Stilla rum

Måndag–fredag
Middagsbön
12.00 CSK, Stilla rum

Med reservation för ändring-
ar. Aktuell info hittar du alltid på 
svenskakyrkan.se/kristianstad eller 
vår fredagsannons på debattsidan i 
Kristianstadsbladet.

Välkomna att säga Ja till varandra, spontant och enkelt. 
Ni behöver ta med er en godkänd hindersprövning, gil-
tiga legitimationer och ring/ringar. En av er måste vara 
medlem i Svenska kyrkan. En godkänd hindersprövning 
beställer man hos Skatteverket. Resten ordnas på plats 
i kyrkan. Vill du veta mer? Ring vår exp. 044-780 64 00

Drop in-vigsel
190919 i Heliga Trefaldighets kyrka 

Foto: Alex & Martin /Ikon
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Sommar, sommar, sommar...
Den välkända signaturmelodin till 
Sommarprat i P1 strömmar ut ur 
högtalaren och ger mig den där ef-
terlängtade och omistliga känslan av 
äkta svensk sommar. Nu är den väl 
ändå här? Äntligen!

Sommaren. Finns det något annat som vi 
fäster sådana stora förhoppningar och för-
väntningar på? Ja, julen finns ju förstås med 
i samma kategori men annars vet jag inte 
om någon annan säsong eller tidpunkt un-
der året eller livet. Sedan hoppas vi ju på den 
stora kärleken och lotterivinsten också – det 
vore ju så gött….

Sommaren. Så efterlängtad och löftesrik 
men så osäker och skör. Ibland regnar den 
bort. Ibland blir den inte alls som vi hopp-
ades trots solsken och värme. När det varit 
en kall och regnig sommar lär visst antalet 
depressioner och infektioner stiga under 
hösten liksom att antalet skilsmässor ökar 
efter semesterperioden. Stor längtan, stora 
förhoppningar men också stor osäkerhet.

Sommaren är precis som livet självt. Det kan 
bli så fint och stort, ge så mycket glädje, kär-
lek och mening men det följer ingen garanti 
med i leveransen. Det är väl snarare så att vi 
garanterat kommer att få uppleva förluster, 
sorger, besvikelser i livet. Det är lika säkert 
som åskskurarna på sommaren.

Kyrkan är en gemenskap där vi hjälper var-
andra att leva med den glädje och rikedom 
som livet rymmer och med de sorger, förlus-
ter och besvikelser som solen skymmer. Till 
den gemenskapen bjuds du in att dela nå-
got av ditt liv med oss andra i gudstjänster, 
samtalsgrupper, volontärarbete, körsång, 
konserter, andakter, konfirmand- och ung-
domsgrupper, trivselträffar…

Listan är lång. Det syns i detta programblad. 
Vi finns därför att vi tror att Gud finns. Gud 
som skapar en vänlig grönskas rika dräkt, 
som tröstar, hjälper och leder när allt kött är 
hö och blomstren dö.

Ha en skön sommar!
Göran Hansson, präst


