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Program

Nr 4 2019

Hösten 2019

Omgestaltningen av kyrkogården 
runt Heliga Trefaldighets kyrka 
har fortsatt under sommaren och 
beräknas kunna invigas lördagen 
den 19 oktober kl 11.00. 
Läs mer på sidan 8–9.



Inledning

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.
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 17 oktober.

Ansvarig utgivare: Bengt Alvland

Vi samarbetar
med Sensus

Innehåll
Aktuellt ........................................................ 3–4  

Sopplunch & café ........................................5

Barn, ungdom & familj ........................... 6–7

Heliga Trefaldighets kyrkogård .........8–9

Modell söker hjälp! ....................................10  

Konserter .................................................... 11–12

Gudstjänster .............................................13–15

Höstens Evangelium ..................................16

”Allt har sin tid, det finns en 
tid för allt som sker under 
himlen.”

Visdomsorden,  hämtade ur 
Bibelns bok Predikaren har 
inspirerat många. Inte minst 
Joakim Berg, låtskrivaren och 
sångaren i rockgruppen Kent, 
i låten ”Allt har sin tid” 

Vad gör vi med vår tid? En 
vecka går fort och rymmer 
så mycket, 7 dagar eller 168 
timmar eller 10080 minu-
ter...! 

Vad längtar du efter?
Tid för eftertanke, inre ro?
Tid för gemenskap och de-
lande? 
Tid för att sjunga med andra?
Tid för att ge som volontär?

Vi hoppas du finner någon-
ting i vårt programblad som 
möter din längtan!

Louise Nyman
kyrkoherde
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Mediyoga
Församlingshemmet 
För dig som vill prova på en 
enklare yogaform. Kontakta  
Ing-Marie Skogström i slutet 
av september för att få reda 
på startdatum, 070-670 11 43

Österängsträffen
Österängs kyrka 
Måndagar udda veckor
14.00–16.00. Start: 9/9 
Kontaktperson: 
Anna-Kerstin Lundh 
070-238 81 16

Symöte
Österängs kyrka
Måndagar jämna veckor
14.00–16.00. Start 16/9
Kontaktperson: 
Stina Forssman 
044-21 77 93

Pilgrimsvandring 14/9
Under en pilgrimsvandring vårdar du 
både kropp och själ. Samtidigt stillar du 
din nyfikenhet. Vem möter du bortom 
vägkröken, och inom dig?

Vandringens tema: Pilgrimens nyckelord
Vi vandrar från Skepparslövs kyrka till Vä 
kyrka, totalt ca 8 km.
Samling vid Skepparslövs kyrka kl 09.30
(buss 554 från Kristianstad C kl 09.10).
Vi är framme i Vä ca kl 12.00 (buss 2 från 
Talldalsskolan tillbaka till Kristianstad C).

Vi vandrar i lugnt tempo under både samtal 
och tystnad. Längs vägen gör vi några stopp 
och reflekterar kort över en text. 

Tag med mat och dryck efter behov och klä-
der efter väder. Bra skor är en nödvändighet!

Anmälan/frågor kontakta
Göran Hansson
076-636 54 48
goran.hansson@svenskakyrkan.se

Föreläsningsserie
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.

21/9  Guds bilderbok: Om Jesu liknelser
5/10  Bibeln och Luther och vi
26/10  Lilla katekesen: En bok för i dag och i morgon
16/11  Brynolf Algotsson och Jesper Svedberg: 
 Två kraftnaturer och poeter i Skara
23/11  Nathan Söderblom: Det ljusa svenska snillet
7/12  Kyrkans framtid i biblisk belysning  

Erik Aurelius
Foto: Harald Jonsson
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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.

När livet inte blir som man 
tänkt sig. 
Fredrik Ekdala fick diagnosen 
Parkinsons sjukdom vid 45 
års ålder. Här berättar han 
om hur vi bättre kan hantera 
motgångar i livet.
Tisdag 22 oktober 18.30
Vilans församlingshem 

Bibelgrupp - om Romarbrevet
Romarbrevet är det brev som har fått störst genomslag i Bi-
beln och som fick Luther att starta sin reformation. Det är en 
teologirik skrift där Paulus bl a berättar om den nya kristna 
läran, om varför Kristus var tvungen att dö på korset och vad 
rättfärdighet och synd är. Vi får även möjlighet att samtala 
kring vårt hopp och vår frälsning och vad det innebär. 

Bibelgruppen är en öppen grupp, dvs du kommer när du har 
möjlighet. Vi träffas över en kopp kaffe/te, läser ur romarbre-
vet och samtalar kring olika frågor. Inga förkunskaper behövs!

Tid: 18.30–20.00, onsdagar (ojämna veckor), start 28/8 
Plats: Församlingshemmet Hertig Carls gata 3 
Ledare: Christina Hurtig, teologistudent 
christina_hurtig@yahoo.se

24/9  19.00 Kulturella skillnader & likheter
 Jakob Andersson, kurator
8/10  19.00  Varför lovsång?
 Ulf Åkesson Lefler & Spirit
19/11  19.00  Förundran
 Bo Göran Andersson, naturfotograf
17/12  18.00 Nyskrivet Juldrama av Povel Andersson.
    (obs tiden)

Inspirationskvällar
Inspirationskvällarna i Österängs kyrka inleds med ett program, 
därefter finns det möjlighet att stanna kvar för en stunds ge-
menskap och fika. Kvällarna avslutas med en kort andakt.

FÖRELÄSNING Fo
to

: M
ar

ia
 T

hu
nb

er
g Soppluncher

Välkommen till våra sopp-
luncher! Njut av en stunds 
gemenskap och härlig hem-
lagad soppa! För 40 kronor 
får du soppa, bröd, kaffe och 
kaka. Överskottet går till väl-
görande ändamål.

Församlingshemmet
Hertig Carls gata 3
Tisdagar 12.00. Start 17/9

Österängs kyrka
Sjövägen 27
Torsdagar 12.00. Start 5/9 

Vilans församlingshem
Genvägen 14
Följande torsdagar 12.00:
19 september
17 oktober
14 november 
12 december (jullunch 60 kr)
Kyrkbil till Vilan: 
ring 070-681 13 42 eller 
070-529 51 77

Öppet hus
Vilans församlingshem
Tisdagar 14.00–15.30

24 september
Sånger vi minns
Musikunderhållning
med Mats och Mia   
29 oktober
Sånger i Allhelgonatid
Musikunderhållning 
med Åsa Hagberg
26 november 
Följ med Lenn Kåsören 
till fjärran länder
Berättarträff med 
Lennart Björk

Trivselträff
Vilans församlingshem
Tisdagar 14.00–15.30 
8/10, 5/11 och 3/12
Välkommen till vårt café i all 
enkelhet. Vi fikar, pratar och 
delar en stunds gemenskap.

Kvinnocafé
Österängs kyrka 
Onsdagar 9.30–11.30
För dig som vill träffa andra 
kvinnor under enkla former. 
Vi träffas första gången 4/9. 
För mer info kontakta 
Gretchen Nordenström 
0733-59 38 10 
eller Anna Sassarsson
0704-59 48 71

Stickcafé
Kompisstugan, 
Norra Åsum
Måndagar 13.00–15.00 
Start 16/9
Här träffas vi och utbyter 
idéer och hämtar inspiration.
Kontakta Kjersti Thalin
044-12 55 97

Sopplunch & Café



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. Obs start v. 38.
Ingen anmälan behövs. 
Ansv. Pernilla Zielinski

Babyrytmik 3–9 månader
Onsdagar 10.15–10.45
Anmälan Carina Bjuremo

Babyrytmik 10–18 månader
Onsdagar 11.00–11.30
Fredagar 9.30–10.00 (fåtal platser kvar)
Anmälan Carina Bjuremo

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

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. 
Ansv. Ann-Lorie Ahlqvist Persson

Miniorer 6–8 år
Tisdagar, tid ej bestämd
Fika, pyssel, lek, utflykter och andakt. 
Anmälan Ann-Lorie Ahlqvist Persson

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

Tonårsgrupp, 12-14 år
Måndagar, tid ej bestämd
Vi fikar och har andakt och gör roliga saker 
tillsammans: spelar pingis, spelar spel, pyss-
lar eller bara tar det lugnt. 
Anmälan Ann-Lorie Ahlqvist Persson

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
Torsdagar 16.30–19.00
Vi är en gemenskap av unga människor som 
vill upptäcka och dela kristen tro och disku-
tera livsfrågor. Varje träff har vi andakt och 
en aktivitet, exempelvis lekar, samtal, dis-
kussioner, bio, bowling...
För mer info kontakta Pernilla Zielinski

KOMPISSTUGAN, Norra Åsum
Esbjörn Mules väg

Mötesplats för alla generationer
Onsdagar 13.00–16.00
Vi samtalar, pysslar, fikar och håller andakt 
tillsammans. Obs start v. 38.
Ingen anmälan behövs. Ansv. Linda Åkesson

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

Pernilla Zielinski, fritidsledare
pernilla.zielinski@svenskakyrkan.se
044-780 64 60

Linda Åkesson, fritidsledare
linda.akesson@svenskakyrkan.se
044-780 64 58
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BARN, UNGDOM
& FAMILJ

Rörelserummet i Heliga Trefaldighets kyrka

Välkommen till våra mötesplatser 
för barn, unga och familj! 
Verksamheten startar v 37.

Ålder: F-klass–åk 2 och åk 3–åk 5

Övningstid: Onsdagar 16.30-17.15 med start 28/8. 
Församlingshemmet, Hertig Carls gata 3

Framträdande i Heliga Trefaldighets kyrka
söndag 20/10 11.00

Frukt serveras, meddela ev allergier
Anmälan till: Carina Bjuremo, 044-780 64 65
carina.bjuremo@svenskakyrkan.se

Vi ses:-)
Carina Bjuremo & Karin Sturesson, körledare 
Susan Syverson, harplärare

Efter musikalen fortsätter barnkörerna med övningar 
inför Lucia 15 december i Norra Åsums kyrka.

Musikal - Spår av en ängel
Kyrkans barnkörer i samarbete med Celtic Harpers från Musikskolan
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Heliga Trefaldighets 
      kyrkogård

Text: Bengt Alvland
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Omgestaltningen av kyrkogården runt 
Heliga Trefaldighets kyrka har fortsatt 
under sommaren och beräknas kunna in-
vigas lördagen den 19 oktober kl 11.00. 

Kyrkogården kring Heliga Trefaldighets kyrka håller 
på att förvandlas till en grön oas mitt inne i staden. 
Besökarna kommer att erbjudas en lummig plats 
för stillhet och avkoppling. Kyrkogården kommer 
också att tas i bruk för gravsättningar i en askgrav-
lund. 

Efter mycket förarbete under våren, har arbetet 
under sommaren inneburit att man nu börjar se 
hur omfattande förändringen av kyrkogården blir. 
Under arbetets gång har en del gamla fungerande 
ledningsstammar som inte var förtecknade hittats 
och kommunen har passat på att byta ut dessa till 
nya ledningar för el och fjärrvärme. Bland annat höll 
man på att gräva av hela matarledningen som går 
från ställverket vid Barbacka till gamla sjukhusom-
rådet och vidare till CSK.

De vackra gångplattorna i granit ligger nu i ett 
vackert mönster runt kyrkan. Monteringen av en 
granitsockel för smidesstaketet runt kyrkogården 
är nästan klar. 

Under arbetet har arkeologer deltagit och gjort 
många intressanta fynd som kastar nytt ljus över 
kyrkans historia och stadens invånare. En före-
läsning och guidad visning ägde rum i somras och 
eventuellt kommer ytterligare tillfälle att erbjudas. 
Flera gravar påträffades endast ett par decimeter 
under markytan och vid den södra ingången fann 
man barngravar. Man har hittat gravgåvor, bl a  en 
spelkula av lera och knappnålar och metalltrådar till 
svepningens dekoration. Framför entrén påträffa-
des en större grop där kanterna av gropen var mar-
kerade med kalk. Sannolikt rör det sig om någon 
form av massgrav, möjligen efter någon epidemi 
med pest eller kolera där kalk använts för att för-
hindra smittspridning eller en massgrav i samband 
med något av krigen. 

Det som nu återstår är montering av staketet, sådd 
av gräsytor, montering av belysningsarmaturer, 
planteringar och placering av bänkar och ljusbärare 
samt namnplattor till askgravlunden.

Många nyfikna och intresserade åskådare har följt 
arbetet, pratat med arkeologerna och berömt den 
fina utvecklingen av den gamla kyrkogården. 

9
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Konserter
Kulturdagar 11-13/10

Några kommer kanske ihåg den fina kyrko-
modellen, som hade sin plats i baptisteriet 
inne i Heliga Trefaldighets kyrka. Många 
barn och vuxna har säkert tryckt sin näsa 
mot fönsterna eller kikat in genom portarna 
för att få en skymt av den detaljerade inred-
ningen. För ca 20 år sedan, i samband med 
en renovering i kyrkan, togs modellen bort 
och hamnade i ett förråd. Den var då i gan-
ska dåligt skick.

Modellen byggdes under första delen av 
1930-talet av Titus Hallberg, vaktmästare 
vid Epidemisjukhuset. Enligt en artikel i Kris-
tianstads Läns Tidning daterad den 21/4 1934, 
utförde han arbetet på sina lediga stunder, 
främst under de långa vinterkvällarna och 
söndagarna. Omkring 600 timmar sägs byg-
get ha tagit.

Idén till arbetet fick han av en tillfällighet: 
”Han kom en dag i diskussion med en vän 
om stadens kyrka och vännen påstod myck-
et riktigt att det var ett invecklat och svårt 
företag att bygga en kyrka sådan som Kris-
tianstads. Hr Hallberg höll med på detta men 
ansåg det inte omöjligt att bygga en full-
ständig miniatyr av den. Vilket han nu också 
gjort”.

Förutom den detaljrika inredningen innehåll-
er modellen en rad tekniska detaljer. Na-
turligtvis finns det belysning som lyser upp 
kyrkorummet. De tre klockorna i tornet 
ljuder med hjälp av en liten elmotor. Här var 
Titus Hallberg före sin tid. Heliga Trefaldig-
hets kyrka utrustades med elektrisk ringning 
först 1945! 

I en kyrka bör så klart även firas gudstjänst. 
Bakom orgelfasaden sitter en liten högtalare 
som är kopplad till en radioapparat. Syftet 
var att kunna ratta in radiogudstjänsten och 
lyssna till hur evangeliet spreds även via den 
lilla modellen.

Titus Hallberg dog 1957. 1959 skänktes mo-
dellen till Heliga Trefaldighets församling.

Vi vill att modellen åter ska få en plats i He-
liga Trefaldighets kyrka. Men då krävs att 
den lagas och snyggas till. Vi söker därför en 
händig volontär som vill hjälpa oss. Är du in-
tresserad? Då är du välkommen att ta kon-
takt med vår församlingspedagog Fredrik 
Nordin, 044-780 64 44 eller
fredrik.nordin@svenskakyrkan.se

För andra året i rad arrangeras Kulturdagar 
i Heliga Trefaldighets kyrka, där vi vill lyfta 
fram den högkvalitativa kyrkomusiken. 
Fri entré till alla konserter!

Modell söker hjälp!
Vi söker en händig volontär som vill hjälpa oss att 
renovera modellen av Heliga Trefaldighets kyrka.

Fredag 11/10 12.00
Lunchkonsert & orgelprojektet
Lunchkonsert med Bach Collegium Småland 
och Ensemble Mare Balticum. Presentation 
av orgelprojektet i Heliga Trefaldighets kyr-
ka - Här befinner sig projektet nu.

Fredag 11/10 19.30
Körkonsert, Lunds Vokalensemble 
Lunds Vokalensemble i samarbete med Rag-
nar Bohlin, som till vardags är chefsdirigent 
för San Francisco Symphony Chorus. Musik 
av amerikanska och brittiska kompositörer 
som Byrd, Whitacre, Talbot & Britten.

Lördag 12/10 15.00
Körkonsert, Rilkeensemblen
Stilla inom tidens gränser. Kompositioner 
och arrangemang av Gunnar Eriksson. 
Rilkeensemblen från Göteborg startades 
1980 av Gunnar Eriksson och arbetar fortfa-
rande under hans ledning. Den anses vara en 
av Europas främsta vokalensembler.
Johannes Landgren orgel.

Lördag 12/10 19.30
Psalmer
Jazzpianisten Anders Widmark möter or-
ganisten och orgelimprovisatören Johannes 
Landgren. 
Anders Widmark är för många förknippad 
med sina psalmtolkningar. Han har samarbe-
tat med en lång rad musiker och sångare, bl 
a Helen Sjöholm. Deras gemensamma skiva 
belönades med en Grammis 2003.
Johannes Landgren är frilansande organist  
och professor i orgel och improvisation vid  
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Söndag 13/10 11.00
Musikgudstjänst
Gudstjänstmusik: Schuberts i Mässa G Dur 
Cantores Trinitatis, Instrumentalensemble 
Yvonne Tuvesson Rosenqvist, sopran. 
Adriano Gaglianello, tenor.  Teit Kanstrup, 
bas. Eva Svensson & Johannes Landgren, 
orgel. Kalle Engquist, dirigent 

Lunds 
Vokalensemble

Foto: Kristina Strand 
Larsson

Rilkeensemblen Foto: Per Buhre

Foto: Knotan Foto: Anders Nicander

Anders Widmark Johannes Landgren



Gudstjänster
SEPTEMBER

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

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist
Trio Brexit (oboe, flöjt, orgel)

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz, Eva Svensson

Onsdag 4/9
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 5/9
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 8/9
12 söndagen efter trefaldighet
Högmässa
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Eva Svensson
Söndagsskola

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Onsdag 11/9
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 12/9
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Kamp. Fika från 18.30

Lördag 14/9
Gudstjänst på tyska 
10.00 Vilans kyrka

Söndag 15/9
13 söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Louise Nyman, Ulf Åkesson 
Lefler. Söndagsskola

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Kalle 
Engquist. Cantores Trinitatis

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Louise Nyman, Sigrid Berggren
Avtackning av Siri Jarl Bagewitz

Onsdag 18/9
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 19/9
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka
             
Söndag 22/9
14 söndagen efter trefaldighet
Lovsångsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Daniel Biel, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit
Söndagsskola

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Göran Hansson, Karin Sturesson

Upptaktsgudstjänst för 
konfirmanderna 
13.00 Vilans kyrka 

Onsdag 25/9
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 26/9
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Prestation. Fika från 18.30

Söndag 29/9
Den helige Mikaels dag
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Sonja Nilsson, Eva Svensson
Söndagsskola

Gudstjänst 
med dopdroppeutdelning 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba 
Kalle Engquist. Kören Sanctus

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Louise Nyman, Sigrid Berggren
Åsumkören

Orgelbaguette, Heliga Trefaldighets kyrka
Ett skönt avbrott i vardagen!

Fredag 27/9 • Fredag 25/10 • Fredag 29/11

12.15 kort orgelkonsert, ca 25 minuter
Från 11.45 serveras lunchbaguette med kaffe/te
Baguette & kaffe/te: 50 kr

Välgörenhetskonsert

Kören Sanctus
Noora Karhuluoma, sopran

Katalin Hajas, piano
Kalle Engquist, körledare

för Rosa bandetTorsdag 17/10 19.00
Heliga Trefaldighets kyrka

MM M

Sinnesromässa firas i
Heliga Trefaldighets kyrka
varannan torsdag 19.00
Fika serveras från 18.30
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Christianstads Motettkör
Lena Ekman Frisk, dirigent
Karlshamns Kammarkör
Justin Hazelgrove, dirigent

Christianstads Motettkör är med sina 150 år 
en av Sveriges äldsta körer! Kören sjunger 
allt från opera och jazz till medeltida musik 
och moderna tonsättningar.
Karlshamns Kammarkör grundades 1999 och 
är en fristående, blandad kör med höga am-
bitioner. Den huvudsakliga inriktning är eu-
ropeisk körklassisk a cappellarepertoar, med 
tonvikt på nordisk körlyrik.

Söndag 27/10 17.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Kompositörer 
på bokstaven M

Christianstads Motettkör

Karlshamns Kammarkör

Med reservation för ändringar. 
Aktuell information hittar du alltid 
på svenskakyrkan.se/kristianstad 
eller vår fredagsannons på de-
battsidan i Kristianstadsbladet.



OKTOBER 

Onsdag 2/10
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Vardagspaus 
17.30 Norra Åsums kyrka

Torsdag 3/10
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 6/10
16 söndagen efter trefaldighet
Mässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Krikör. Söndagsskola. Förstärkt 
fika, därefter fördjupningsstund 
och samtal kring söndagens 
tema Döden & livet. 
Vi avslutar senast 13.00.

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Onsdag 9/10
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 10/10
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Prestige. Fika från 18.30 

Söndag 13/10
Tacksägelsedagen
Familjegudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Sonja Nilsson, Ulf Åkesson Lefler

Musikhögmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Gudstjänstmusik: Mässa G-dur, 
Franz Schubert. Se sid 11.

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
François Anougba
Sigrid Berggren

Tisdag 15/10
Vardagspaus 
17.30 Heliga Trefaldighets kyrka

Onsdag 16/10
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 17/10
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 20/10
18 söndagen efter trefaldighet
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Eva Svensson
Söndagsskola

Gudstjänst, barnmusikalen 
Spår av en ängel 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson, 
Carina Bjuremo, barnkörerna

Gudstjänst
med dopdroppeutdelning 
11.00 Norra Åsums kyrka 
Göran Hansson, Kalle Engquist
Kören Sanctus

Onsdag 23/10
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 24/10
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Tillförsikt. Fika från 18.30 

Söndag 27/10
19 söndagen efter trefaldighet
Lovsångsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Sonja Nilsson, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit
Söndagsskola

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka 
François Anougba
Sigrid Berggren

Onsdag 30/10
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Torsdag 31/10
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka

NOVEMBER

Lördag 2/11
Alla helgons dag
Gudstjänst på tyska 
10.00 Vilans kyrka
Kyrkkaffe efter gudstjänsten

Högmässa 
11.00 Heliga Korsets kapell
Lena Bruce, Agneta Almqvist
Eva Svensson

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

Mässa i sorg & saknad 
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 3/11
Söndagen efter alla helgons dag
Mässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Söndagsskola

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson

Minnesgudstjänst 
16.00 Norra Åsums kyrka 
Göran Hansson, Christel 
Andersson, Sigrid Berggren
Åsumkören

SJUKHUSKYRKAN

Lördagar
Mässa 
10.30 CSK, Stilla rum, entréplan

Måndag–fredag, helgfria
Middagsbön 
12.00 CSK, Stilla rum, entréplan

Besök på sjukhuset? 
Kontakta Sjukhuskyrkan via 
växeln 044-309 10 00!
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Lovsångsgruppen Spirit 
Spirit medverkar vid lovsångsgudstjänsterna i Öst-
erängs kyrka den 22/9, 27/10 och 15/12 kl 10.00. 
Ingen körvana eller notläsningsförmåga krävs. 
Spirit övar (efter behov) på tisdagar 18.30-20.00. 
Körledare: Ulf Åkesson Lefler, 044-780 64 71

Krikör 
En blandad kör med höga ambitioner och stort 
engagemang. Medlemmarna har god körvana och 
notläsningsförmåga. Repertoaren är blandad och 
delvis skapad efter medlemmarnas önskemål och 
förutsättningar; klassiska sånger, jazz och nyare 
musik. Kören medverkar vid gudstjänster och gör 
flera konserter under året.
Övar torsdagar 18.30–21.00 i Österängs kyrka
Körledare: Ulf Åkesson Lefler, 044-780 64 71

Åsumkören
Är en blandad vuxenkör som framför allt sjunger 
vid högmässorna i Norra Åsums kyrka.
Övar onsd. 19.00–20.30 i Vilans församlingshem
Körledare: Sigrid Berggren, 044-780 64 47

Cantores Trinitatis 
En blandad kör med höga ambitioner som gärna 
ger sig i kast med kyrkomusikens klassiska pär-
lor. Körvana och notläsningsförmåga krävs. I höst 
framförs Schuberts mässa i G-Dur och Förklädd 
gud. Kören sjunger även vid söndagens högmässor 
i Heliga Trefaldighets kyrka. 
Övar onsdagar 19.00–21.30 i Församlingshemmet
Körledare: Kalle Engquist, 044-780 64 63

Kören Sanctus
Fyrstämmig blandad kör som ger dig chansen att 
utvecklas som körsångare. Kören sjunger allt från 
poplåtar till medeltida hymner. Högmässan i Heliga 
Trefaldighets kyrka är navet i körens verksamhet, 
men en och annan konsert står också på program-
met.
Övar torsdagar 18.30–20.30 i Församlingshemmet
Körledare: Kalle Engquist, 044-780 64 63

Vi har även barnkörer. Läs mer om höstens barn-
körsprojekt Spår av en ängel på sidan 7.

Är du sugen på att börja sjunga? Vi söker sångare 
till våra körer! Kontakta någon av våra körledare.

Sjung i kör!

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 mellan 08.30–19.00 
i Heliga Trefaldighets kyrka 

Foto: Alex & Martin /Ikon
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En stor fråga när man tänker på sommaren som nalkas sitt slut. 

Det var inte för så länge sedan som jag sjöng Tomas Ledins sång: 
”Sommaren är kort, det mesta regnar bort men nu är den här, så 
ta för dig, solen skiner idag”. Sommarens dofter och färger med 
sin grönskas rika dräkt och ljuvliga varma kvällar i gemenskap kring 
klarröda jordgubbar toppade med grädde, hörs numera som ett 
eko. För nu är det snart höst. Då grönskan lämnar plats åt det bru-
na, när löven sakta faller till marken och de kyliga vindarna börjar 
smeka min kind. 

Den amerikanske författaren Paul Tremblay reflekterar i sin bok 
”Bortom Hösten”, kring livet i stort men framför allt om kyrkan och 
världen och diskuterar bland annat frågan om hösten i den kristnes 
liv. Hösten är fruktbarhetens tid då vi skördar den insats vi gjort un-
der våren men framför allt under sommaren. Den är en tid för pla-
nering av hushållet för framtiden som är på intåg. Det handlar om 
en tid av kyla och mörker, en tid som vi egentligen inte riktigt kan 
råda över. I detta sammanhang visar hösten vår utsatthet, svaghet 
och sårbarhet då vi inte till fullo kan veta vad som komma skall. 

Mot bakgrund av detta är hösten för mig en tid av reflektion då jag 
söker ett sätt för hur min tro kan sammanvävas med denna årstid av 
ovisshet, en tid då allting börjar om och kanske på nytt. Det gäller 
för mig att rustas med olika bibeltexter och erfarenheter. Berättel-
serna om Hanna och Symeon, Jakobs brottning med en ängel, Elias 
och Emmausvandringen är några av dessa bibliska texter.  

Ja! Hösten som en period av ovisshet med kyla och mörker är här 
liksom sommaren var här. Hösten tar mina tankar till mina förbe-
redelser att möta min egen bräcklighet och sårbarhet. I allt detta 
uppmanas jag att acceptera dessa årstidsutmaningar i förtröstan 
och tillit på en Gud som finns med mig i vardagen. Hösten är till-
gänglighetens tid. 

Liksom trädgårdsmästaren förbereder sin odlingslott, förbereder 
jag mig genom att planera och låta mig styras av den heliga anden. 
Och Kyrkan blir för mig en arena av delande, en levande gemenskap 
där jag tillsammans med andra får möjlighet att brottas med livser-
farenheter av utsatthet, ensamhet och rädslor men också av glädje.  

Vad är Höstens Evangelium? var frågan som jag ställde i början och 
här kommer mitt svar: ”Lev i Hopp, Tro och Kärlek”. 

François Anougba, präst

Vad är Höstens Evangelium?
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