
Allhelgonakyrkan Malmberget 
Söndag 28/4 kl 11.00 Högmässa, Mats Rondahl,  
   Per Westerlund

Församlingshemmet Malmberget
Torsdag 25/4 kl 19.00 Ungdomsgrupp

Gällivare församling, Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare 
0970-755 30, gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Öppettider: må, ti, to, fr 10.00–13.00, on 10.00–16.00

Malmbergets församling, Masgatan 13, 983 31 Malmberget
0970-240 30, malmberget.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Öppettider: må–to 10.00–13.00

25/4–1/5 2019
Söndagens tema: Påskens vittnen

Kyrkans 
samtalstjänst
– Någon som lyssnar

Ibland kan man vilja ha någon 
utomstående att tala med om 
bekymmer som finns i varda-
gen. Det kan handla om sorg, 

relationer, tro och tvivel. Kanske om att fatta ett  
beslut - att stå vid ett vägskäl i livet.

Välkommen att höra av dig till  
Anders Bondesson, tel: 755 33

Gällivare kyrka
Söndag 28/4 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson,
   David Larsson 

Ullatti kyrka
Söndag 28/4  kl 14.00 Gudstjänst, Anders Bondesson,      
   David Larsson

Sjukhuskyrkan
Torsdag 25/4 kl 15.30 Nattvardsgudstjänst, Niclas Larsson 

Gällivare församlingsgård 
Onsdag 24/4 kl 19.00 Sámegiel sálbmalávlun /  
   Sámegiel sálmmalávllom /  
   Samisk psalmsång
Tisdag 30/4 kl 10.00 Samtalsgrupp

Nattavaara församlingsgård
Fredag 26/4 kl 14.00 Barnverksamhet

Hakkas församlingshem
Måndag 29/4 kl 13.00 Stickcafé
Måndag 29/4 kl 17.30 Barn-och ungdomsverksamhet

BOKKAFÉ
Välkommen till en kväll med god 

litteratur och goda samtal. 

När vi träffas har vi läst  
Karin Smirnoffs bok 
”Jag far ner till bror”

Tisdag 14/5 kl 19.00
Malmbergets församlingshem

Vi firar Kristi uppståndelse med en 
P å s k f e s t

Onsdag 24/4 kl 18.00 

Mässa i Allhelgonakyrkan, därefter påskfest i 
församlingshemmet. Knytkalas, ta med något 

gott som räcker till 4-5 personer. 

Varmt välkommen! 
Malmbergets församling

Öppen lek har våruppehåll  
22/4 – 6/5 

Välkommen som vanligt från 7/5

Är du fotograf?  
På Lapphärbärget har vi några familjer som 
är intresserade av att ta foton på sina barn. 
Är du som fotograf intresserad av att kom-
ma till oss den 15 maj någon gång mellan 
16.30-19.00 under vår verksamhet ”Middag 
för barnfamiljer” och ta kort på barnen? 
Du som fotograf gör själv upp med fami-

lerna om pris och leverans.

Intresserad? 
Kontakta församlingspedagog  

Helena Johansson: 072/546 30 72  
helena.johansson2@svenskakyrkan.se

Önska – Lyssna – Sjung!
Samisk psalmsång är en öppen mötesplats för alla intres-
serade, utan krav på varken språkkunskaper eller sångröst. 
Vi träffas varannan onsdagskväll och sjunger psalmer 
på nord samiska, lulesamiska eller andra samiska språk.

Onsdag 24 april kl 19.00
bures boahtin | buoris boahtem | välkommen

GILLA OCH FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM

@svkygallivaremalmberget

Ängeln sade till kvinnorna: 

Var inte rädda. Jag vet att ni 
söker efter Jesus, som blev 
korsfäst. Han är inte här, han 
har uppstått, så som han sade.

Matt. 28:5-6


