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Inledning

Svenska kyrkan i Kristianstad

Besöksadress: Hertig Carls gata 3. Postadress: Box 153, 291 22 Kristianstad
044-780 64 00 (växel). kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/kristianstad. Du hittar oss även på Facebook & Instagram

Ansvarig utgivare: Louise Nyman Winkler

Nästa programblad delas ut till samtliga hushåll i pastoratet sista helgen i augusti

Vi samarbetar

Sommar och semester! 
Vilka bilder får du upp i ditt 
huvud när du smakar på de 
orden?

Vi tänker och känner sä-
kert olika över dem. De 
som jobbar och räknar ner 
dagarna till ledighet tänker 
på ett vis. De som har slu-
tat förvärvsarbeta kanske 
tänker på ett annat. Någ-
ra barn ser sommarlovet 
som ett ändlöst spännande 
äventyr medan andra tap-
par sin struktur och saknar 
kompisarna som man an-
nars träffar varje dag.

Det som är ovanligt i år är 
att ingen av oss kan göra 
som vanligt. Vi har under 
våren fått lära ett nytt för-
hållningssätt. De som vill 
resa får stanna hemma, de 
som stannar hemma och 
brukar umgås med släkten 
måste hålla avstånd och 
träffas ute. Kära återseen-
den får bli utan kramar. Vi 
har fått lära oss att vinka 
och kramas i luften. Vi blir 
tafatta och saknar närhe-
ten till våra nära och kära. 

Det vi har kvar och som 
ingen folkhälsomyndighet 
i världen kan begränsa är 
mötet! Mötet med någons 
blick, mötet i ett samtal, 
mötet med naturen och 
allt som lever, blommar 
och kvittrar. Mötet med 
en skarp horisontlinje vid 
havet. Ett solblänk på vat-
tenytan, vattnets ljumhet 
mot kroppen i kvällsdop-
pet. Mötet med musiken, 

konsten och skönheten. 
Mötet behöver ingen dis-
tans på två meter. Inte 
heller i mötet med dig själv 
och Gud. Han finns alltid 
nära oss, i oss, runt oss 
och i sin skapelse. Den här 
sommaren kanske blir just 
så för många av oss. Ett 
nytt möte med något el-
ler någon. Ett möte med 
mig själv i en ny situation 
där insikten om vad som 
är viktigast i livet kommit 
nära och blivit tydligt. 

Här i programmet finns det 
flera saker du kan komma 
på och möta flera av oss, 
få del av vacker musik och 
gemenskap, sommarca-
féer, konserter, sinnesro-
mässor och gudstjänster. 

Agneta Almqvist
diakoniassistent

Sommarcafé
Tisdagar och torsdagar 14.00–16.00 

Trädgården, Vilans församlingshem, Genvägen 14
30 juni, 2 juli, 7 juli och 9 juli

Innergården, Heliga Trefaldighets 
församlingshem, Hertig Carls gata 3
14 juli och 16 juli

Musikcafé
Innergården 14.00-16.00 
Heliga Trefaldighets församlingshem 

21 juli Fortunes. Svängig jazzig stämsång med Bibi Samuelsson m fl

23 juli  Kalle Engquist och Agneta Almqvist tar ton.  

28 juli Stämningsfull sång till piano. Tora Engquist & Anna Ericsson-Rosvall 

30 juli Mia och Mats. Sångduo från Höör som sjunger Taube

4 aug Musikquiz. Musikaliska klurigheter   

6 aug Allsång. Vi sjunger tillsammans

Vi möblerar med avstånd och anpassar oss efter folkhälsomyndighetens krav. 

RiddaRskola
utanför Heliga Trefaldighets kyrka 
7 juli–10 juli 11.00–14.00

För dig upp till 12 år!
Prova på bågskytte, riddarlekar, riddarpyssel
och upplev vår fina kyrka.
Kl. 13.30 dubbas dagens riddare
Ingen anmälan behövs.



SOMMARMUSIK
Lördagar 18.00

Norra Åsums kyrka   
På vandring med dikt & toner
Nils Forsberg, recitation 
Sigrid Berggren, orgel

Heliga Trefaldighets kyrka  
Det finns en väg - Psalmer
i jazzskrud – Olof Lövmo trio
Olof Lövmo, piano
Louise Lövmo, sång
Ola Petersson, kontrabas
Pelle Trazan Jonasson, trummor

Norra Åsums kyrka
Dubblerad konsert 16 & 18
Moving
Emelie Alm, gitarr, sång
Stefan Blomdahl, trumset
Ulf K Ridderstedt, piano
Katarina Ridderstedt, sång
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Norra Åsums kyrka  
Cykliska stycken 
Simon Berggren, piano

Heliga Trefaldighets kyrka   
Körkonsert – Bachspeglarna
Staffan Sundås, körledare   

Norra Åsums kyrka   
Blånande berg & djupa skogar   
Svenska pärlor för cello 
och piano med poetiska inslag
Kristin Malmborg, cello
Henrik Berg, piano

Heliga Trefaldighets kyrka  
Alexandra Hedin, sopran  
Kalle Engquist, baryton
Maria Ingemarsson Berg, piano

Heliga Trefaldighets kyrka  
Duo Granmo-Berg. Verk av bl a
Bartok, Ann-Sofi Söderqvist & Bach
Daniel Berg, Marimba
Tobias Granmo, violin
    
Norra Åsums kyrka
Dubblerad konsert 16 & 18
Songs of the tides 
Daniel Biels poporkester
Daniel Biel, gitarr & sång
Martin Giselsson, bas & stämsång
David Berndtsson, rytminstrument
Marcus Törnqvist, piano & stämsång

15/8

22/8

29/8

Trots allt….
Vi planerar att genomföra våra traditionella sommarkonserter i Heliga Trefaldighets 
kyrka och Norra Åsums kyrka under sommaren. Vi respekterar Folkhälsomyndig-
hetens restriktioner och kommer därför att dubblera vissa konserter samma kväll. 
Det gäller Lördagen 18/7 och lördagen 29/7, båda i Norra Åsum. Det blir två tider: 
kl 16 och kl 18. Konserterna kan inte förbokas men får man inte plats kl 16 kan man 
garanteras sådan kl 18. Vad gäller övriga konserter tas beslut efter hand och an-
nonseras i god tid på vår hemsida och i vår fredagsannons i Kristianstadsbladet.
 
Trevlig sommar!
Kalle Engquist & Sigrid Berggren
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Orgelbaguette, fredag 28/8 kl 12.15
Vid orgeln: Karin Sturesson



Söndag 14/6
1 sön efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Sven Hahne, Annie Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Maria Einarsson
Eva Svensson. Svensson Sisters

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Sigrid Berggren

Torsdag 18/6
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Hemligheter
Frukt serveras från 18.30

Lördag 20/6
Midsommardagen
14.00 Ekumenisk 
gudstjänst
Vilans kyrka 
Louise Nyman Winkler 
Eva Svensson, Bo Olsson
Staffan Andersson

 
Söndag 21/6
Den helige Johannes 
Döparens dag
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
François Anougba
Eva Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Eva Svensson 

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Göran Hansson. Sigrid Berggren

Söndag 28/6
3 sön efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler 

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Annie Svensson

Torsdag 2/7
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Många små steg
Frukt serveras från 18.30

Söndag 5/7
4 sön efter trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Göran Hansson. Sigrid Berggren

Söndag 12/7
Apostladagen
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler 

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Calle Jensen, Maria Einarsson
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
François Anougba
Sigrid Berggren

Torsdag 16/7
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Slump eller plan
Frukt serveras från 18.30

Söndag 19/7
6 sön efter trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Bertil Reimer, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Louise Nyman Winkler
Karin Sturesson

Söndag 26/7
Kristi förklarings dag
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Louise Nyman Winkler
Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Karin Sturesson

Torsdag 30/7
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Nåd
Frukt serveras från 18.30

Söndag 2/8
8 sön efter trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
Louise Nyman Winkler
Karin Sturesson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman Winkler
Karin Sturesson

11.00 Gudstjänst
Norra Åsums kyrka
Agneta Almqvist, Kalle Engquist

Söndag 9/8
9 sön efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Bertil Reimer, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Kalle Engquist

Torsdag 13/8
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Rädsla
Frukt serveras från 18.30

Söndag 16/8
10 sön efter trefaldighet
09.30 Mässa
Österängs kyrka 
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba
Ulf Åkesson Lefler

11.00 Konfirmation
Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Sigrid Berggren

Söndag 23/8
11 sön efter trefaldighet
09.30 Högmässa
Österängs kyrka 
Lena Bruce, Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Eva Svensson

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Karin Sturesson

Torsdag 27/8
19.00 Sinnesromässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Onda människor
Frukt serveras från 18.30

Söndag 30/8
12 sön efter trefaldighet
09.30 Gudstjänst
Österängs kyrka 
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler

11.00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba,
Kalle Engquist

11.00 Högmässa
Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Louise Nyman 
Winkler. Avtackning av Göran 
Hansson

Med reservation för ändringar. 
Aktuell information hittar du 
alltid på vår hemsida eller i vår 
fredagsannons på debattsidan i 
Kristianstadsbladet.

Välkommen att fira Mässa

Vilans kyrka
onsdagar 08.00

Heliga Trefaldighets kyrka
torsdagar 08.00

Gudstjänster
Vi följer Folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer. 
Vi håller avstånd till varandra och tar in max 50 personer per gudstjänst.
Varje söndag försöker vi livesända någon av våra gudstjänster på Facebook:
facebook.com/svenskakyrkankristianstad

Vi söker Volontärer! Vill du hjälpa till med 
inköp av varor och mediciner till 

personer i riskgruppen? Kontakta diakon 
Maria Einarsson, 044-780 64 09, 

maria.einarsson@svenskakyrkan.se



I och med coronapandemin 
är vi med om något som 
det kommer att pratas om 
länge i framtiden. Det vi gör 
kommer man att utvärde-
ra och lära sig av. Många 
gånger har jag utbildats i 
och övat på hur man age-
rar i kriser och katastrofer, 
men denna typ av kris har 
aldrig behandlats i de kur-
ser och övningar jag delta-
git i. Experter säger att det 
är så mycket vi inte vet om 
detta virus att vi får lära 
oss efter hand under tiden. 
Därför är det inte särskilt 
konstigt att vi agerar oli-
ka och fattar olika beslut. 
Det finns helt enkelt inget 
”facit”, inga mallar, inget 
handlingsmönster som är 
”det rätta”.

För kyrkan är detta en tid 
då vi på allvar måste tänka 
efter vad vi är till för. Vad 
är vår huvuduppgift? Det 
är så mycket vi gör som är 
bra och efterfrågat och allt 
detta kan nu inte göras så 
som vi är vana vid. Det är 
tid för eftertanke. Många 
medarbetare, inte minst 

kyrkoherdar, arbetar för 
högtryck med att ställa om 
och vara kyrka i en osäker 
och oprövad situation. Som 
biskop är jag stolt över vår 
kyrka och alla dess medar-
betare! Jag ser hur de sli-
ter med att finna lösningar. 
Vi ska ha stor respekt för 
varandra och de olika be-
slut vi fattar.

När vi inte kan fira guds-
tjänst på de sätt vi är vana 
vid i våra vackra kyrkorum 
behöver vi tänka om. Vi fi-
rar gudstjänst ändå, men 
bara med några få delta-
gare fysiskt närvarande. 
Ibland filmas och sänds 
gudstjänsten så att fler kan 
vara med, andra gånger fi-
rar vi gudstjänst i en liten 
grupp utan att filma. Det 
är en nyttig påminnelse 
om att gudstjänstens syfte 
inte är att samla så många 
som möjligt – utan att den 
faktiskt blir av även om 
ingen kan eller får komma 
dit. Vi påminns om att tän-
ka kvalitet före kvantitet. 
Frågan vid gudstjänstpla-
nering bör vara ”Hur gör 

vi gudstjänsten så bra som 
möjligt?” inte ”Hur ska vi få 
många att komma?” – ett 
förhållningssätt som för-
visso, och förhoppningsvis, 
kan leda till att många upp-
täcker storheten i Guds-
mötet.

Vår uppgift är att berät-
ta om hur Gud kommer 
till människor i Jesus Kris-
tus och gestalta detta i ord 
och sakrament. Det bety-
der att vår uppgift är att 
fira gudstjänst, be, predika 
och fira nattvard, att växa i 
vår relation med Gud själv 
och att möta människor i 
själavårdande samtal. Guds 
kärlek bevisas av kristna 
i dessa sammanhang och 
kärnan är relationen mellan 
Gud och människor.

I min dagliga bön ber jag 
för stiftet och uppmanar er 
alla att be för varandra. Det 
är en tid då vi paradoxalt 
nog kan komma närmare 
varandra och närmare Gud 
– trots social distansering.

/biskop Johan Tyrberg

Att vara kyrka i coronatid


