
Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 10/5 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson,
    Anders Näsholm 
Onsdag 13/5 kl 18.00 Veckomässa, Niclas Larsson 

Församlingshemmet Malmberget
Tisdag 12/5 kl 19.00 Bokkafé

Gällivare församling, Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare 
0970-755 30, gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefontider: helgfri måndag–fredag 08.00–15.00
Besökstider: Stängt för besök, se ruta ovan

Malmbergets församling, Masgatan 13, 983 31 Malmberget
malmberget.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Musik- och kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus

7/5-13/5 2020
Söndagens tema: Att växa i tro

Gällivare kyrka
Söndag 10/5 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson,
   David Larsson

Hakkas kyrka
Söndag 10/5 kl 14.00 Gudstjänst, Niclas Larsson,
   Per Westerlund

Nattavaaraby bönhus
Söndag 10/5 kl 17.00 Gudstjänst, Niclas Larsson,
   Per Westerlund

Lapphärbärget
Onsdag 13/5 kl 16.30-19.00 Middag för barnfamiljer

GILLA OCH FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM

@svkygallivaremalmberget

Expeditionen i Gällivare håller 
stängt för besök tills vidare

Expeditionen i Gällivare håller stängt för besök tills 
vidare på grund av den pågående smittspridningen. 
Kontakta i stället oss via telefon, e-post eller brev.

Telefon: 0970-755 30
Växeln är öppen helgfri måndag–fredag 08.00–15.00

E-post: gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se 

Postadress: Gällivare församling,  
Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare

Den låsta brevlådan intill expeditionens entrédörr  
kan användas för brev till oss. 

Beställning av minnestelegram
Minnestelegram kan beställas på   
https://www.svenskakyrkan.se/ 

  gallivare-malmberget, välj  
”Beställning av minnestelegram”  
i menyn uppe till vänster, eller  

använd QR-koden här intill.  
Telegram kan även beställas via 

telefon eller e-post.

Med anledning av covid-19, coronavirus

Ingen ska behöva känna oro för sin hälsa vid begrav-
ningar och gudstjänster. Därför vill vi uppmana Dig 
som besöker våra kyrkor och församlingshem att 
sitta med 1-2 meters mellanrum mellan sällskap/ 
familjer. Tänk också på att vi inte tar i hand när vi 
hälsar. Har Du minsta förkylningssymtom så vill vi be 
Dig att stanna hemma. Tillsammans hjälps vi åt att 

försöka stoppa smittspridningen.

Kan du inte  
besöka kyrkan  

på söndag?

Se digitala andakter   
och gudstjänster från  

Gällivare-Malmberget  
och andra församlingar på

svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget

Behöver du hjälp 
med att handla?

Kan du inte få hem den mat eller de apoteksvaror 
du behöver på grund av coronautbrottet? Svenska  
kyrkan samordnar anställda och vi står nu be-
redda att hjälpa dig som har svårt att få hem 
det livsnödvändiga. Ring oss så hjälper vi dig!

Carina Larsson, 0970-755 36 
Svea Saari, 0970-221 88

Tisdag, onsdag, torsdag och fredag
kl. 08.00-12.00 och 13.00-17.00

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan 
för att få hjälp. Du kan betala med Swish eller 
till vårt bankgiro. Vi kommer ALDRIG att be om 
pengar innan varorna är levererande – om någon 
gör det och säger att de är från oss, så säg nej!

Middag för barnfamiljerMiddag för barnfamiljer 

Onsdag 13/5 grillar vi korv över öppen eld  
utanför Lapphärbärget 16.30-19. Välkomna!

Någon att samtala med
Om du vill ha någon att sam-
tala med är du välkommen att 
höra av dig till mig. Det går bra 
att samtala på både svenska  
och finska. Tystnadsplikt gäller. 

Telefontid: Måndag–torsdag 
08.00-10.00, tel. 0970-221 88

Med vänlig hälsning Diakon Svea.

BOKKAFÉBOKKAFÉ
Välkommen till en kväll med 
god litteratur och goda samtal. 

När vi träffas har vi läst Tommy  
Oranges bok ”Pow wow”

Tisdag 12/5 kl 19.00
Malmbergets församlingshem

VÄLKOMNA


