15/8–21/8 2019
Söndagens tema: Goda förvaltare

Gällivare kyrka

Lördag 17/8 kl 18.00 Orgelkonsert, Anders Näsholm
Söndag 18/8 kl 11.00 Högmässa, Sven-Åke Nilsson,
			Anders Näsholm

Nilivaara kyrka

Söndag 18/8 kl 14.00 Gudstjänst, Mats Rondahl,
			David Larsson

Gällivare gamla kyrka
Torsdag 15/8 kl 18.00

Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 18/8 kl 11.00 Högmässa, Mats Rondahl,
			David Larsson
Onsdag 21/8 kl 18.00 Veckomässa, Niclas Larsson

Sommartider på expeditionen
i Gällivare fram till 23 augusti:
Må–fre 10.00–13.00

Sommarandakt, Anders Bondesson

ORGELKONSERT
Anders Näsholm
Gällivare kyrka, lördag 17 augusti kl 18.00

Föreläsning om ”Vägledande samspel”
- hur vi bygger goda relationer på lång sikt i familjen med Anna Parfa, distriktssköterska på Barnhälsovården.

Tisdag 27 augusti, klockan 15-17
Lapphärbärget, Kaitumvägen 6
”Vägledande samspel” fokuserar på kvalitén i samspelet
mellan barnet och dig som förälder (eller omsorgsgivare,
exempelvis dig som förskolepersonal) och är baserat på
tvärvetenskaplig forskning som visar att det finns ett samband mellan synen på barnet, det förhållningssätt och den
omsorg barnet får. Vi kommer prata mycket om kommunikation som på lång sikt bygger goda relationer och du får
under föreläsningen med dig tydliga redskap för familjen
och för dig som är omsorgsgivare.
Anmälan görs till helena.johansson2@svenskakyrkan.se

Gällivare kyrkokör

startar för terminen den 5 september kl 19.00
Vill du sjunga i kör? Gällivare kyrkokör är en blandad
kör som medverkar regelbundet i gudstjänster och någon
konsert varje termin. Kören söker nya medlemmar i alla
röstlägen. Kontakta David Larsson, tel. 0970-755 40
eller david.l.larsson@svenskakyrkan.se för ytterligare info.

V Ä L K O M N A

Är det höst nu?
Det frågade sig nog många när det förra veckan
var 8-9 grader och regnade intensivt. När man just
kommit tillbaka från semestern och gärna upplever
en ljum augusti, så känns det faktiskt inte så bra.
Helt säkert kan vi vänta på några vackra sensommardagar ännu, men ändå säger vetenskapen
att hösten är på väg. Den meteorologiska hösten,
när det är högst 10 grader fem dagar i sträck, kommer till Gällivare efter den 20 augusti.
Vi behöver inte känna vemod därför att sommaren
lider mot sitt slut. Alla tider på året har sitt syfte
och som uppmuntran tänkte jag citera några ord ur
Psaltarens psalm 84: ”Saliga är de människor som
i dig har sin starkhet, de vilkas håg står till dina
vägar. När de vandrar genom Tåredalen gör de den
rik på källor, och höstregnet höljer dem med välsig-

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

TERMINSSTARTER PÅ

LAPPHÄRBÄRGET
Öppen lek
26 och 27 augusti
kl 09.00–11.30
Middag för
barnfamiljer
4 september
kl 16.30–19.00

POP-UP KÖR
26 augusti
!
kl 18.00
a
n

om

Välk

Barngympa
10 september
Anmälan och info
via hemsidan

Samisk

Samisk psalmsång är en öppen mötesplats
för alla intresserade. Vi träffas i Gällivare församlingsgård varannan onsdag klockan 19.

sång

Sámegiel sálbmalávlun lea rabas deaivvadan
báiki buot berošteaddjiide. Mii deaivvadit
Jiellevári searvegotteviesus juohke nuppi
gaskavahku diibmu 19.

psalm
Sámegiel

sálbma
lávlun
Sámegiel

sálmma
lávllom

Sámegiel sálmmalávllom le rabás gávnadimsadje gájkka berustiddjijda. Mij gávnadip
Jielleváre tjoaggulvisdåben juohkka nuppi
gasskavahko kloahkko 19.

28 augusti kl. 19 / borgemánu 28.
b. dii. 19 / bårggemáno 28. b. kl. 19

nelser. De går från kraft till kraft, så träder de fram
inför Gud på Sion.”
Där får vi ett löfte om uppfriskande regn
(höstregn!), alltså en kraft som räcker till att bära
dig framåt varje dag och ändå in i himlen. Liksom
årstiderna så förändras livet; tidvis är det sommar
och sol med glädje och framgång. Så kan det komma höst, förhoppningar vissnar och ibland känns
det i kroppen med. För somliga är det vår i livet
just nu, det är något som spirar och håller på att
slå ut i blom. Under alla dessa
förhållanden får du ta emot
löftet att om din längtan är att
följa Herrens väg så går du
under alla omständigheter från
kraft till kraft. Ett sensommarlöfte så gott som något!
Mats Rondahl
Kyrkoherde

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

