
Allhelgonakyrkan Malmberget
Torsdag 21/5 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson, Per Westerlund
Söndag 24/5 kl 11.00 Gudstjänsten sammanlyst  
	 	 	 till	Gällivare	kyrka 
Onsdag 27/5 kl 18.00 Veckomässa, Niclas Larsson

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

21/5-27/5 2020
Söndagens tema: Hjälparen kommer

Gällivare kyrka
Torsdag 21/5 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson,
	 	 	 David	Larsson
Söndag 24/5 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson, Tomas Åberg,
	 	 	 Anders	Näsholm

Hakkas kyrka
Torsdag 21/5 kl 09.00 Gökotta på kyrkbacken, 
	 	 	 Tomas	Åberg,	David	Larsson	

Soutujärvi kyrka
Söndag 24/5 kl 15.00 Gudstjänst, Niclas Larsson,
	 	 	 Anders	Näsholm

Lapphärbärget
Måndag 25/5 kl 09.00-11.30 Öppen lek,	utomhus,	0-5	år 
Tisdag 26/5 kl 09.00-11.30 Öppen lek,	utomhus,	0-5	år

Expeditionen i Gällivare håller 
stängt för besök tills vidare

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.

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.

Är corona kung?
Det är underligt hur ord plötsligt kan skifta inne-
håll. Innan virusutbrottet hade fått sitt namn var det 
väl ingen som förknippade ordet corona med något 
speciellt. På latin betyder ordet krona, en sådan  
som kungar får när de kröns. När Israels folk väl 
etablerat sig i det förlovade landet, Kanaans land, 
uppstod efter ett tag frågan: Vad ska vi göra när 
en kris hotar? Svaret blev att de tillfälligt valde  
en ledare som skulle ta folket igenom krisen.  
Sådana kallades för domare. Men omgivande län-
der hade kungar som styrde, och kungar är som vi 
vet från historien inga tillfälliga lösningar. 

Snart kom kravet från Israels folk att de också 
ville ha en kung. Folket vänder sig nu till honom 
som kom att bli den siste av domarna, Samuel, att 
han ska finna dem en kung. Men han vill först inte 
ge dem någon. Gud säger då till Samuel att han ska 
gå med på deras begäran, men samtidigt passa på 
att ge folket en varning. Och det blir en brutalt ärlig 
beskrivning av vad de har att vänta sig, det vill säga 
att folket i praktiken blir kungens slavar. Allt deras 

är hans. Han är deras corona. Men folket vill ändå 
ha en kung, och de fick en.

Frågan är vad vi har fått, en tillfällig kung eller 
en permanent. Kanske både och. Vi har förstås inte 
valt denne kung att ta över våra och våra närstå
endes liv. En kung som förändrat förutsättningarna 
för något så självklart och livsnödvändigt som att 
kunna mötas helt spontant och otvunget. Den vik-
tiga frågan nu är väl den som Luther lär ha formu-
lerat: Även om vi inte kan hindra fåglarna att flyga 
över våra huvuden, kan vi då åtminstone hindra 
dem från att bygga bo där? Om vi inte kan hindra 
detta att ske blir coronan väldigt tung att bära.

Kyrkans budskap, evangeliet, är att det finns 
någon som redan burit och just 
nu bär vår corona åt oss. Det är 
därför som Jesus kan säga till oss 
alla i dessa tider: Kom till mig, 
alla ni som är tyngda av bördor, 
jag ska skänka er vila.   

Anders Bondesson 
Kyrkoherde

Behöver du hjälp med att handla?
Kan du inte få hem den mat eller de apoteks-
varor du behöver på grund av coronautbrottet?  

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

(ej onsdag-fredag denna vecka) 
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!

Terminsavslutning 

ÖPPEN LEK
Tisdag 9 juni kl 9-15

Alla barn som varit med under vårterminen inbjuds till  
avslutning där du och ditt barn får gå en poängpromenad 
med start från Lapphärbärget. I slutet av promenaden, vid  
Gällivare gamla kyrka, får barnen en överraskning. Du  

väljer själv när du vill gå mellan 9-15.

Anmälan senast 1 juni till 
helena.johansson2@svenskakyrkan.se
(ange om ditt barn har några allergier)


