
Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 1/9 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson, 
   Per Westerlund
Onsdag 4/9 kl 18.00 Veckomässa, Niclas Larsson

Församlingshemmet Malmberget
Onsdag 4/9 kl 17.00 Barnkören

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

29/8–4/9 2019
Söndagens tema: Tro och liv

Gällivare kyrka
Söndag 1/9 kl 11.00 Högmässa, Mats Rondahl, 
   David Larsson

Ullatti kyrka
Söndag 1/9 kl 14.00 Gudstjänst, Niclas Larsson, 
   Per Westerlund

Sjukhuskyrkan
Torsdag 29/8 kl 15.30 Nattvardsgudstjänst, Niclas Larsson

Hedgården
Onsdag 4/9 kl 14.00 Andakt, Torbjörn Lindahl

Gällivare församlingsgård
Onsdag 28/8 kl 19.00 Sámegiel sálbmalávlun /
   Sámegiel sálmmalávllom /  
   Samisk psalmsång
Tisdag 3/9 kl 12.00 Andakt och lunch

Lapphärbärget
Måndag 2/9 kl 09.00–11.30 Öppen lek, 0–5 år
Måndag 2/9 kl 18.00 POP-UP KÖR
Tisdag 3/9 kl 09.00–11.30 Öppen lek, 0–5 år
Onsdag 4/9 kl 16.30–19.00 Middag för barnfamiljer

Middag för barnfamiljer
Lapphärbärget onsdag 4/9 kl 16.30-19.00

Ta med hela familjen och kom!

Vill du sjunga i kör?
Gällivare kyrkokör verkar 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.

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

Ikväll den 28 augusti kl. 19 

samisk 
psalm 
sång

BARNGYMPA
för barn 3–5 år

Tisdagar kl 17–18 med  
start den 10 september

Anmälan och mer info på webben: 
svenskakyrkan.se/ 

gallivare-malmberget

Förvaltare eller Förnyare?
Vi människor är ju olika, som bekant. Och som an-
ställd, på vilken arbetsplats det nu än må vara, har 
man då och då fått gå kurser för att bättre förstå 
varför människor tänker och handlar olika. Utifrån 
detta kan vi delas in i olika personligheter. Är du till 
exempel en förvaltare, eller dess motsats, entrepre-
nören och förnyaren? 

Den sistnämnda blir gärna den som får mest 
rubriker. Det gäller att hela tiden vara på tå, som det 
heter. Vara en innovatör. Men att klassificeras som 
förvaltare är inte särskilt positivt. En sådan räknas 
som lite tråkig, och framförallt en bromskloss när 
det gäller utveckling. Dessa positioner återfinner vi 
förstås inom alla typer av organisationer, så även 
inom kyrkan. 

Men vad innebär det egentligen att förvalta? Vad 
lägger vi in i begreppet? 

För mig åtminstone, så är att förvalta något po-
sitivt. Det är att ha fått en gåva som inte är min. 
Inte min personliga, att själv trixa med efter eget 
huvud. En gåva som inte hela tiden behöver upp-

finnas på nytt. För den dög och var alldeles perfekt 
redan från början. 

När Gud skapar jorden avslutar han varje dags 
arbete med; ”..och Gud såg att det var gott.” Det var 
att gott nog. Sedan har vi fixat och trixat med vår 
skapelse så att den i dag stundtals knappt går att 
känna igen. Samtidigt har mänskligheten gått sam-
ma väg, vi står inte heller att kännas igen. Och då 
spelar det ingen roll vilken personlighetstyp vi är. 

Alla kan vi ge Djävulen ett tillfälle, som Paulus 
säger. Ett tillfälle att förvanska det vi fått att för-
valta, så att det fastnar i form i stället för innehåll.  
Bokstav, i stället för liv. Eller, att den så kallade för-
nyelsen förvanskar, eftersom den inte sker på sam-
ma grund som den en gång byggdes på. 

Och just därför var Gud 
tvungen att ge oss en innovatör 
som stod på samma säkra grund 
som honom själv. Jesus Kristus. 
Han som går under rubriken: 
Förvaltare och Förnyare. 

Anders Bondesson 
Komminister

Andakt & lunch
Startar tisdag 3 september kl 12.00

i Gällivare församlingsgård

Välkommen
Barnkören i Malmberget 

Terminsstart 28/8 kl 17.00
Barnkören vänder sig till alla barn från 
förskolan och upp till 12 år och som  
gillar att sjunga. Kören träffas varje  
onsdag i Malmbergets församlingshem

Körledare Jessica Hansson, 072/2620501


