
Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 11/8 kl 11.00 Högmässa, Mats Rondahl, 
   Anders Näsholm
Onsdag 14/8 kl 18.00 Veckomässa, Mats Rondahl
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8/8–14/8 2019
Söndagens tema: Andlig klarsyn

Gällivare kyrka
Söndag 11/8 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson, 
   David Larsson

Hakkas kyrka
Söndag 11/8 kl 14.00 Gudstjänst, Anders Bondesson,
   David Larsson

Nattavaara församlingsgård
Söndag 11/8 kl 14.00 Gudstjänst, Mats Rondahl,
   Anders Näsholm

Gällivare gamla kyrka
Torsdag 8/8 kl 18.00 Sommarandakt, Emelie Holmgren

Nikkaluokta kapell
Fredag 9/8 kl 08.00 Öppet hus med andakter, se nedan

Under Fjällräven Classic har Svenska kyrkan öppet hus i Nikka-
luokta kapell. Kom förbi uppe på kullen för en stunds andakt i 
kapellet innan färden eller en kopp kaffe och njut av vidunderlig 
utsikt över Láddjuvággi med Siŋŋičohkka och Doulbagorni i blick-
fånget. Vi berättar om kapellets historia, de Lappländska fjällkar-
larnas klubb, pilgrimsleden Dag Hammarskjölds led och de sju 
meditationsplatserna på vägen mellan Nikkaluokta och Abisko. 

Sommartider på expeditionen
i Gällivare fram till 23 augusti:

Må–fre 10.00–13.00

ORGELKONSERT
Anders Näsholm

Gällivare kyrka, lördag 17 augusti kl 18.00

Vid löftesbågens ände
Har du hört ordet ”Där din skatt är kommer 

också ditt hjärta att vara”?
Jag stod i våras på stationen 

och väntade på tåget då de mör-
ka regnmolnen vek undan för so-
lens strålar och en enorm regnbå-
ge tornade uppsig över Gällivare. 
Dess ena ände tycktes landa över 
kyrkbacken, ja faktiskt över de 
röda husen som är Gällivares älds-
ta. Ja, det vet ju varje turist som 
åkt rundturen, men inte så många 
Gällivarebor är medvetna om det. 
Det finns en saga om regnbågen, som 
säger att där dess ände är finns en 
skatt begravd. Sagor ha ofta ett stänk 
av sanning och att gräva efter skatter 
kan man göra på fler än ett sätt.

Tack vare alla semesterstängda caféer i Gällivare, 
så har avsevärt fler människor än tidigare sökt sig till 
kyrkans sommarcafé på Lapphärbärget under juli 
och augusti, och då också upptäckt vilket underbart 
ställe som man erbjuds att vara på, och även erfa-
rit platsens grönska och frid där mitt emellan älven 
och järnvägen. Ja, stans godaste kaffe, mackor och 
hembakade fikabröd spelade förstås sin roll också. 
Här möttes gamla och nya bekantskaper i djupa och 
glada samtal, turister i förundran och mängder av 
barn i olika åldrar som grävde gångar i sandlådan.

Samtidigt, dolda i historiens vingslag har plat-
sens betydelse för livet i Gällivare uppenbarats i 
form av en tavla, en bild som har varit fullt syn-
lig av alla, men ändå inte blivit till fullo känd. 
För visst har du också sett den stora bilden som 
fanns på Domus? Den av det gamla sameparet? De 
bär på kassar med oändlighetstecknet. Men inte 
visste du då att här fanns en länk till livet, kunska-
pen om vägen och livet! För Erik Skårpa och hans 
fru Inga Kitok vet vägen till evigheten, vägen till 
himlen! 

Just den bilden fanns också bevarad i Gällivares 
äldsta byggnader men fick så flytta till Lapphärbärget  
där den hör hemma. Erik Skårpa var den siste lapp-
kateketen som utbildades på Lapphärbärget. Hans 

verk och tjänst är värt att minnas 
och ta lärdom av, ja också att följa 
efter i dagen tid.

När löftesbågens ände vilade över 
de gamla husen så visade den på 
den nedgrävda skatten som är helt 
tillgänglig för den som ”gräver upp 
den”. Det är den gamla kunskapen 
du fick om dopets bad till ny födel-
se, om vägen som utstakats så vi kan 
följa, om Jesu oändliga kärlek som 
bygger broar, som river murar, som 
tar sorg och smärta från oss in i sitt 
eget hjärta som brister. Han dör. Men 
på tredje dagen segrar livet, Jesus 
kan inte förbli död.

Må också ditt hjärta bli bevarat, för därifrån 
utgår livet. Låt oss gräva upp skatten, nå fram till 
livets källa och allt djupare ta emot insikten, viss-
heten om det liv som ger avstamp till evigheten.

Varmt tack till alla som gått före i tid och 
liv! Tack till alla ni gäster som gjorde sommaren  
på Lapphärbärget till en minnesrik tid! 
Tack till oss tre pensionärer och trenne  
ungdomar som bakade, diskade och sprang med  
kaffepannan i sommarvärmen! Och Tack till Gud!

Kerstin Brännström, diakon

Nikkaluokta kapell 
Fredag 9/8–lördag 10/8 

Öppet hus 08.00-16.30, andakt kl 08.15, 12.15 
och 15.15, kvällsandakt 19.00

Söndag 11/8  
Öppet hus 08.00-13.30,  

andakt kl 08.15 och 12.15

Andaktsstunderna är ca 10 minuter utom  
kvällsandakten som är något längre

VÄLKOMNA


