
Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 7/6 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson,
   David Larsson, Gällivare kyrkokör
Onsdag 10/6 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

4/6-10/6 2020
Söndagens tema: Gud – Fader, Son och Ande

Gällivare kyrka
Söndag 7/6 kl 11.00 Gudstjänst, Tomas Åberg, Per Westerlund

Nattavaaraby bönhus
Söndag 7/6 kl 14.00 Gudstjänst, Niclas Larsson, 
   Per Westerlund

Ullatti kyrka
Söndag 7/6 kl 14.00 Gudstjänst, Tomas Åberg, David Larsson

@svkygallivaremalmberget

Församlingens minnesfond stödjer enskilda och 
föreningar inom kyrkan och i samhället, som 

arbetar för våra barn och ungdomar.
För mer info kontakta  

Anders Bondesson, 0970-755 33

Elden är lös!
Äntligen börjar snötäcket dra sig tillbaka. Marken 
blottas och det gamla fjolårsgräset kommer fram. 
Om vi tittar på TV och väderutsikterna där, så  
dyker det upp något nytt. En ny slags varning. Inte 
om snö eller regn, utan om brandfara. 

Det torra gräset fattar lätt eld. Men det är min-
sann inte bara ute i markerna som man måste  
varna för brandfara, utan även i kyrkan. I söndags 
flammade lågorna upp, inte på marken men väl  
på himlen. För då står det så här i texten från  
Apostlagärningarna: 

”När Pingstdagen kom var alla apostlarna för-
samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån 
som av en stormvind, och det fyllde hela huset där 
det satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig 
och stannande på var och en av dem. Alla fylldes av 
helig Ande och började tala andra tungomål, med 
de ord som Anden ingav dem.” 

Den elden brinner nu i kyrkan. Och den brann när 
vi en gång döptes i den Helige Andes namn. Vad 
ska vi göra med denna eld i vars kraft apostlarna 
gick ut, och som vi är döpta i? Ska vi skynda oss att 

släcka den? Eld och stormvindar är ju en livsfarlig 
kombination. 

Det är ju förstås frestande att släcka elden om vi 
blir rädda för den. Men vi behöver inte vara rädda. 
För Andens låga är till nytta för oss. Den behövs 
nämligen för att bränna bort allt det i oss som bara 
är som gammalt gräs, och som inte längre duger 
till näring. Så att det friska kan växa till inför det 
uppdrag som väntar. Och för det har vi fått ett nytt 
språk. Det språk apostlarna fick i och med Pings-
tens under. 

Vi märker att apostlarna är helt tagna av hur 
det gick till. När de förvånade hör att alla talar  
samma språk, trots att de kom från helt olika länder. 
Undret varade inte så länge. Men det betydde i alla 
fall att apostlarna nu förstod att de hade fått, inte 
ett gemensamt språk på det sät-
tet, men en gemensam identitet i 
det som är trons språk, och kan  
genom evangeliet förstås över 
hela världen. 

Anders Bondesson 
Kyrkoherde

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)

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.

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
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!


