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Miljontals flickor i 
världen lever under 
förtryck och utsätts 
för hot, våld och över-
grepp. Det kan vi 
aldrig acceptera.

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

Fredagsmys 
på Solberga
Det är fredag förmiddag på äldreboendet 
Solberga i Bergby. I entrén, som är skyltad 
Café Solberga möts jag av glada skratt och 
trevligt samspråk. Ove, Erik, Emmy, Siv, 
Gunnel, Britta och Nisse sitter runt ett 
kaffebord tillsammans med diakoniassis-
tent Annika Hugosson, som läser högt ur 
dagstidningen. Man kommenterar nyhe-
terna t.ex. att det planeras ett nytt äldre-
boende i Strömsbro. Så bläddrar Annika 
fram till seriesidan och läser horoskopet. 
–”Är det nån som är Tvilling?” 
Emmy får reda på att om hon kan för-
bättra sitt jobb, förbättrar hon också sin 
hälsa. Alla skrattar och så går man laget 
runt. Någon är Skorpion och uppmanas 
i texten att sluta med allt negativt! Stäm-
ningen är hög och solen tittar vänligt in 
genom fönstren. Annika påminner om att 
på torsdag är surströmmingsfest. 
– Obehöriga äga ej tillträde, skrattar 
man, väl medvetna om att surströmming 
inte är allas favoriträtt. Pratet går vidare. 
Ove frågar:
 –”Nu när vi har prästen här: Varför har 
hjärtat blivit symbolen för kärlek? Står det 
något i bibeln om det?” 
Klurig fråga! Vi pratar om det och jag 
lovar att kolla upp. Tiden går fort när man 
har trevligt. Det är dags för lunch. Men på 
eftermiddagen lovar Annika att komma 
tillbaka. Hon har lånat boken ”Staden 
brinner” på biblioteket, som handlar om 
den stora stadsbranden i Gävle för 150 
år sedan. Idag ska hon börja läsa högt 
ur den. Så kommer hon att spela musik, 
gamla godingar.
 Fredagsmys med Annika på Solberga 
återkommer varje fredag. Diakoni är ordet 
för kyrkans sociala arbete. På fredagarna 
med Annika på Solberga kan man över-
sätta ordet Diakoni med stor trivsel och 
god gemenskap!

Clara Bergel Jansson

En ljus framtid 
till mötes 
Så är det återigen dags för Advent och Jul. 
Många gånger kanske vi tänker att det inte 
var så länge sedan som vi stoppade undan 
julpyntet, men vi gläds ändå åt denna tid. 
Många av oss minns våra barndoms jular 
med glädje och till och med idag kan vi 
återkalla en del av denna barnsliga glädje 
under just julhelgerna. Jag tror att det har 

att göra med att själva advents- och julti-
den handlar om framtidshoppet. Förvän-
tan av någon som kommer för att dela vår 
vardag och visa oss vägen framåt, blandas 
ner i våra liv och ger förhoppningsvis in-
sikten att vi alla hör samman, och i mångt 
och mycket delar samma bekymmer och 
glädjeämnen i våra liv. Med facit i hand 
vet vi att denne någon är Jesus Kristus, ett 
litet barn som föds i Betlehemsnatten, inte 
alls olik andra barn. Men det som händer 
denna natt skiljer sig dock från ett vanligt 
besök på BB. Vill du läsa mer om det? Slå 
gärna upp din Bibel på Lukasevangeliets 
andra kapitel! (Luk. 2) 

”När de hade gett sig av, visade sig  
Herrens ängel i en dröm för Josef och 

sade: Stig upp och ta med dig barnet och 
hans mor och fly till Egypten och stanna 

där tills jag säger till dig, ty Herodes 
kommer att söka efter barnet för  

att döda det.”
Matt 2:13

Julnattens omtumlande händelser för den 
lilla vilsna familjen i Betlehem ombyttes 
snabbt från glädje och förundran över det 
oerhörda som har hänt dem, till osäkerhet 
och fruktan för livet. Hur ska det bli? 
Kommer vi att klara av det? Kommer vi att 
överleva? Vad händer om de får tag i oss?
 Liknande frågor är något som alla vi 
människor bär med oss. De hör till mänsk-
lighetens kännetecken genom alla tider. De 
bibliska gestalterna, den heliga familjen, 
var inga undantag. 
 Många av oss bär en ständig oro om hur 
framtiden kommer att se ut. Hur blir det 
för barnen? Hur kommer det att gå med 

mitt jobb? Också ungdomarnas oro inför 
framtiden, klimatfrågan och den psykiska 
ohälsan är något som verkligen utmanar 
både samhället och kyrkan. I länder som 
plågas av ständiga krig och förföljelser 
fruktar människorna för sina liv, och 
liksom Josef fick lov att snabbt bryta upp 
från Betlehem, får också de lämna allt de 
har och ge sig ut på en okänd resa, för att 
rädda livet, och för att hitta en plats att 
leva i lugn och ro.
 Kanske är det så att i livets svåra stunder 
är vi människor som mest lika varandra. 
När nöden står för dörren, känner vi igen 
oss i varandras hjälplöshet, och när vi ”sitter 
i samma båt” som det heter, då kan vi ibland 
ordlöst kommunicera med varandra. En 
blick, en handling, ett ögonblick i sänder. 
 Men julens händelser pekar på fram-
tiden. En framtid som Gud erbjuder dig 
och mig och som sträcker sig bortom de 
begränsningar som tid och rum ger. Det 
lilla barnet i Betlehem är en påminnelse 
till oss att vi är älskade av Gud, så älskade 
att han själv väljer att bli en av oss i Jesus 
Kristus.
 När vi nu återigen ska fira jul, låt oss 
minnas då att trots allt som sker i livet, så 
finns detta framtidserbjudande kvar. Att vi 
alltid kan lägga all vår oro, våra bekymmer 
och glädjeämnen i hans heliga händer och 
vila tryggt och med förtröstan, liksom 
barnet i krubban, i hans eviga omsorg om 
oss alla. 
 Så vill jag tillönska alla och envar en 
glad adventstid, en fridfull Jul, och ett av 
Herren välsignat och Gott Nytt År!

Daniel Andrén, kyrkoherde

Predikstolen flyttad i  
Hamrånge kyrka 
Arbetet är i full gång. Hamrånge kyrka är 
tömd på inventarier och bänkar. På orgel-
läktaren har den utskjutande delen tagits 
bort och ett nytt räcke på läktaren ska 
byggas. Predikstolen är flyttad till den ur-
sprungliga platsen på pelaren längst fram. 

Nu väntar det stora arbetet att lyfta bort 
alla golvplankor för att lägga ner isolering. 
Ockelboföretaget MP Bygg & Fastigheter 
genomför den stora renoveringen av Ham-
rånge kyrka. I nuläget räknar man med att 
hela renoveringen är klar i november 2020. 
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Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. 
Din kyrkoavgift går bland annat till:
• kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där  
 små barn och deras föräldrar kan mötas 
• hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka  
 eller människor i kris
• gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och,  
 sorger förtvivlan och hopp
• gemenskapsträffar för äldre och ensamma
• jourhavande präst som människor i krissituationer  
 kan kontakta under den tid på dygnet då många  
 andra resurser är stängda
• arbete i krissituationer med lokala kriscentrum,  
 samtalsstöd med mera
• själavårdssamtal när livet känns tufft och man  
 behöver någon att prata med
• subventionerad familjerådgivning 
• olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet

• ett rikt musikliv med körer och musiker
• underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
• stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
• stöd till de som sörjer
• stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig  
 svenska och komma in i samhället
• tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
• stöd till svenskar som befinner sig utomlands
• stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
• Act Svenska kyrkan vid finns på plats vid katastrofer  
 och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv. 

Tack för att du är med!
Källa: Svenskakyrkan.se.  

Läs mer om medlemskapet på www.svenskakyrkan.se

Det finns så många anledningar till att vara 
medlem i Svenska kyrkan
Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan 
vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet 
med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över.  
Du som medlem gör allt möjligt! 

RIA – Hela Människan 
Secondhandbutik på 
Näringen i Gävle
Det ligger en stor Second 
hand butik på Förrådsgatan 
7 på Näringen. Kommer du 
från Hille-Hamrångehållet, 
sväng av mot Näringen, ta 
vänster vid trafikljusen. 
Så första höger och du är 
snart framme.

I stora ljusa lokaler tar Ria Secondhand 
emot prylar, möbler, böcker, kläder m.m. 
Det väller in saker både i bra och sämre 
skick som folk skänker. På lagret sorteras 
allt i varugrupper. Man renoverar prylar 
som går att laga, tvättar kläder och går 
igenom vad som kan säljas i affären. Här 
behövs många armar. Det bygger helt på 
de många volontärerna. Linda Karlsson 

står vid inflödet och grovsorterar. Mia 
Ghaforian är på plats sex dagar i veckan 
och tar hand om inkommande kläder.  
Carina Holmqvist sorterar bestick, hus-
geråd och porslin, Margareta Hillman 
tar hand om textilier som dukar m.m. Eva 
Liljedahl ställer ut smycken och halsband. 
Öyvind Englund går igenom alla böcker, 
dammar av och ställer ut i affären. Lea 
Sorvo började på Ria Second hand och 
arbetstränade. Nu har hon fortsatt att 
komma som pensionär och är en av de som 
prismärker och gör fint i butiken. I kassan 
träffar jag Moa Winqvist, en ung glad tjej, 
som är timanställd och hoppar in där hon 
behövs. Volontärerna är många och idag 
är Elsa Berg där för första gången. Den lön 
de får är frukost och lunch. 
 Ett hjärta i butiken är caféet. Där ser-
veras hembakt kaffebröd och jag testar 
en god och mycket prisvärd räkmacka. 
Caféet är bl.a. känt för sina ”Iris-bullar”, 
Katarinas marängtårta och Maddes smör-
gårtårtor. 
 Nu är det säsong för julsaker och i bu-
tiken går jag förbi en snyggt arrangerad 
avdelning med tomtar, julljusstakar och 
röda textilier.
 Jag träffar föreståndare Barbro Larsson 
och Marie Lundberg. De berättar att det 
är ganska hektiskt att vara spindeln i nätet 

för att allt ska fungera. Man arbetsleder 
ett 20-tal volontärer, men man tar också 
emot människor som vill arbetsträna eller 
gör samhällstjänst.
– Vi arbetar hårt för att de som vill komma 
hit för att jobba, ska få arbete efter sin 
förmåga och intresse. Vi behöver olika 
kunskaper. Det ger lön för mödan. Vi blir 
ett härligt gäng, där alla behövs. Vi har en 
fin butik, där intäkterna från försäljningen 
går till att driva arbetet bland hemlösa 
och behövande i Gävle. Det arbetet sker 
på Boothsgatan i Ria-huset. 
 Därför är vi så tacksamma för våra 
kunder som kommer och handlar i butiken 
och som fikar i vårt café. Vi är måna om 
att allt ska vara snyggt och fint. Mottot vi 
följer är ”Skulle jag vilja köpa det här?” 
Det är roligt att få in riktigt fina saker. Vi 
har medhjälpare som har ett öga för det 
som vi inte bara ska slumpa bort. Samti-
digt ska man kunna handla billigt här på 
Secondhand.
 Så gör ett besök på Ria Secondhands fina 
butik! Fri parkering och chans att fynda! 
Själv går jag därifrån med den goda räk-
mackan i magen och med fem kaffekoppar 
i en påse à 5 kr st.

Clara Bergel Jansson

”Vad ni har gjort för någon av 
dessa minsta som är mina bröder, 
det har ni gjort för mig” 
I 2000 år har människor på olika sätt 
tolkat den bok vi idag kallar för Bibeln. 
Gamla Testamentet har tolkats mycket 
längre än så. En del tolkningar verkar rim-
liga, andra som om de inte har något med 
texten att göra. Därför är det inte konstigt 
att Bibeln ibland tros säga vad som helst 
beroende på vem som läser.
 En sak som dock inte går att komma 
ifrån är hur det i hela Bibeln gång på gång 
upprepas: ”Ta hand om den utsatte!” Inga 
undantag. Inte ”den utsatte du gillar” eller 
”den utsatte som liknar dig”. Nej, Jesus 
säger ”Jag var hungrig och ni gav mig 
att äta, jag var törstig och ni gav mig att 
dricka, jag var hemlös och ni tog hand om 
mig, jag var naken och ni gav mig kläder, 
jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i 
fängelse och ni besökte mig… [Ty] Vad 
ni har gjort för någon av dessa minsta 
som är mina bröder, det har ni gjort för 
mig.”(Matt 25:35-36, 40). 
 Jesu ord är en kallelse till varje kristen. 

Han säger åt oss att älska i handling, lik-
som han – ”älska varandra så som jag har 
älskat er” (Joh 13:34-35, 15:12)
 I Gävle lever alltför många i hemlöshet. 
Av olika skäl har de hamnat på gatan, och 
vintrarna är långa och kalla. Hedvigslunds- 
kyrkan driver ett härbärge i RIA-huset, 
men för tillfället finns inte pengar för att 
ha öppet mer än 4 nätter i veckan, med 
max 15 platser. Det innebär att måndag 
natt-onsdag natt får man gå ute. På tåg-
stationen, som är öppen till 02:30 och sen 
från 04:15, finns värme, men lite nu och då 
kommer väktarna. Då är det ut på gatorna 
igen. Situationen är ohållbar och ovärdig.
 Under vintern kommer Hilles ungdoms-
grupp, tillsammans med Gävle pastorat, 
finnas under spåren på tågstationen varje 
onsdag kl. 22-23 med något att äta och 
något varmt att dricka. Samtidigt kommer 
vi jobba för att stötta härbärget – fika och 
sällskap är bra, men en varm säng är än 
bättre. Och alla gåvor är värdefulla – ger 

alla i Gävle 2 kronor till härbärget imorgon, 
kan de ha öppet varje dag.
 Kan du hjälpa till? Det behövs pengar, 
men också volontärer på härbärget kl. 
20-23 de kvällar det är öppet. Man väljer 
själv hur ofta man är där. 
 För att bli volontär eller få mer info, kon-
takta simon.hedlund@svenskakyrkan.se. 
Gåvor kan ges via Swish 1233 043 890 eller 
Bg 491-0238, meddelande ”En säng”.

Gud välsigne dig, god jul och gott nytt år!

Simon Hedlund 

ÖPPETTIDER
Tisdagar 11-18
Onsdagar 11-18
Torsdagar 11-18
Fredagar 11-16 
Lördagar 10-15
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Jul i kyrkan Är du intresserad att vara  
med i en grupp om Livsstegen, 
12 steg till inre hälsa?
”Livsstegen riktar sig till dig som söker varaktig livsförändring. Olle Carlsson 
försöker tolka innebörden i varje steg för människor med olika livsproblem
atik. Han vill visa på att de tolv stegen kan vara en hjälp också för dig med ett  
problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på missbruk. För 
dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på 
olika sätt kämpar med utmaningen att vara en både underbar och otillräcklig människa.”
Vill du veta mer hör av dig till diakon Anneli Ekholm i Hille via e-post: 
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se, tel: 026-63 50 45 eller sms 070-320 80 51, eller till 
diakoniassistent Annika Hugosson i Bergby via e-post:  
annika.hugosson@svenskakyrkan.se eller 026-63 50 33 eller sms 073-573 67 77.
 Behöver du enskilda samtal eller är intresserad av vad vi mer kan erbjuda. Väl-
kommen att höra av dig till någon av oss, Anneli eller Annika.

Hilles församlingsråd vid ICA 
Strömsbro och Coop Triangeln

Lördag den 26 oktober, en vecka innan 
Alla helgona-dagen, stod Hilles försam-
lingsråd vid Ica Strömsbro (kl. 10-12) och 
Coop Triangeln (kl. 13-15) och delade ut 
gratis fika till alla fikasugna. Man passade 
även på att informera om vad som hände 
i kyrkan, bland annat under Alla helgo-
na-helgen. Ett fantastiskt initiativ, som gör 
en församlingspräst stolt!
 Hilles församlingsråd, som består av 
Lena och Ulf Zetterholm, Ingrid Israels-
son, Christina Löfgren och Ann-Katrin 
Sundqvist, har i två års tid utgjort för-
samlingens styrelse. Som styrelse ska de 
lyfta församlingsbornas perspektiv, och 
tillsammans med de anställda se till att 
Hille församling är en plats där människor 
kan uppleva Guds kärlek. Som ett viktigt 
led i det arbetet har de förespråkat att vi 
som redan är engagerade måste ut och 
berätta, ut och visa oss – och det bästa  

sättet att leda är ju att visa vägen.
 Så där stod de, med kaffe, te, bullar och 
frukt. Om de blir omvalda är chansen stor 
att de kommer göra det igen – för det var 
tydligen en rolig lördag! Det där möjliga 
omvalet, det inträffar den första advent. 
 Då är det dags för val till nytt försam-
lingsråd för kommande två år. Hille för-
samling väljer sin styrelse, och våra fem 
fantastiska medlemmar vill gärna bli fler 
(helst 9)!
 Nuvarande församlingsråd är faktiskt 
det första Hille haft. Det bildades efter att 
Hille och Hamrånge församlingar blev en 
gemensam enhet, ett pastorat. Att sitta i 
församlingsråd kan innebära många olika 
saker – en del uppgifter är fastställda, 
andra beror på vilka idéer medlemmarna 
har. Den första tiden för våra banbrytare 
var, som det så ofta är med nya strukturer, 
kantad av oklara instruktioner. Nu finns 
det dock en tydligare ordning och idéer 
som ska genomföras. Det har bland annat  
viskats om en skrift om Hille kyrkas historia  
– såväl den officiella som den mer inoffi-
ciella. Den som lever får se, om inte Jesus 
kommit åter innan dess.

Tack gode Gud för församlingsrådet!

Simon Hedlund

KRÖNING AV 
HAMRÅNGES 

LUCIA
Fredag 13/12 kl 18.00  

på Fyren i Norrsundet
 Bergby skolas nior, 

Hamrånge kyrkokör och 
pilgrimsbarnen medverkar.

Arr: Lions

LUCIAHÖGTID 
I OSLÄTTFORS KYRKA

Måndag 9 december kl 19.00
Strömsbro kyrkas ungdomskör

med Ellen Weiss

LUCIAKONSERT  
13/12 KL 18.00 I HILLE KYRKA
Hilletonerna, Hille Kyrkokör,  

Ad Astra och solister

JULEFRID I 
HILLE KYRKA
Kom för en halvtimmes 

stilla vacker musik!
KL 19.00

16/12 Krister Andersson saxofon och 
klarinett och Elisabet Sköld orgel och piano

17/12 Damkören Ad Astra

18/12 Stefan Sjöman sång och 
Marianne Hein-Nordström piano

DOPFEST
 I BERGBY 

FÖRSAMLINGSHUS
För de barn som har  

döpts under året

Familjerna hälsas välkomna
Tisdag den 4 februari kl 16.30

Vi äter tacos och doptårta

SOPPLUNCHER 
I HILLE FÖRSAMLINGSGÅRD

 19/2  Sopplunch
 11/3  Afternoon tea
 22/4 Sopplunch

FAMILJEGUDSTJÄNST 
OCH JULGRANSPLUNDRING 
SÖNDAG 12/1 KL 14.00

I HILLE FÖRSAMLINGSGÅRD
Dans kring granen, fika och tomte

VI SJUNGER JULSÅNGER 
TILLSAMMANS I OSLÄTTFORS KYRKA

kvällen före julafton 23/12 kl 19.00
AnnMari Ahlenius & Clara Bergel Jansson

JULFEST OCH 
  GUDSTJÄNST

TRETTONDAG JUL 6/1 KL 15.00 
I BERGBY FÖRSAMLINGSHUS

Gudstjänst för stora & små och därefter julfest med 
dans kring granen, fika & tomtebesök. 25:-/vuxen

”VI SJUNGER UT JULEN”
KONSERT 

Lördag 11/1 kl 16.00 i Hille kyrka 
med Hille kyrkokör och kören Ad Astra, solister 

och kyrkans musiker. Dirigent Olle Sköld



GUDSTJÄNSTERNA
8 december 2 söndagen i advent
11.00 Luciagudstjänst i Bergby församlingshus
16.00 Mässa i Hille kyrka

9 december måndag
19.00 Luciahögtid i Oslättfors kyrka.  
Strömsbro ungdomskörer med Ellen Weiss

13 december fredag 
18.00 Luciahögtid i Hille kyrka med Hille 
kyrkokör, Hilletonerna m.fl.

15 december 3 söndagen i advent
11.15 Psalmgudstjänst på Fyren i Norrsundet
16.00 Julspel med barnkören Decibellen i 
Hille kyrka

22 december 4 söndagen i advent
11.00 Gudstjänst i Bergby församlingshus
14.00 Julandakt på Hilleborg
16.00 Mariamässa i Hille kyrka

23 december 
19.00 Vi sjunger julsånger i Oslättfors kyrka 
Ann-Mari Ahlenius, Clara Bergel Jansson

24 december Julafton 
11.00 Samling kring julkrubban i Bergby 
församlingshus 
11.00 Samling kring julkrubban i Hille kyrka 
23.00 Julnattsmässa i Hille kyrka. Sång 
Stefan Sjöman

25 december Juldagen 
7.00 Julotta i Bergby församlingshus.  
Hamrånge kyrkokör
7.00 Julotta i Hille kyrka. Hille kyrkokör

26 december Annandag jul
11.00 Gudstjänst tillsammans i Equmenia-
kyrkan Björke 

29 december söndag
11.00 Gudstjänst sammanlyst till Bergby 
församlingshus

31 december Nyårsafton
15.00 Nyårsbön i Oslättfors kyrka
17.00 Nyårsbön i Hille kyrka.  
Sång Anna Sving Sjöblom. 

1 januari Nyårsdagen
18.00 Nyårsgudstjänst i Bergby  
församlingshus 

Söndag 5 januari
16.00 Mässa sammanlyst till Hille kyrka

6 januari Trettondag jul
15.00 Familjegudstjänst och julfest  
i Bergby församlingshus 
16.00 Ljusgudstjänst i Hille kyrka

12 januari söndag
11.15 Gudstjänst på Fyren 
14.00 Familjegudstjänst och julfest i Hille  
församlingsgård. Dans kring granen och 
tomte

19 januari söndag
11.00 Gudstjänst i Bergby församlingshus
16.00 Mässa i Hille kyrka

KONTAKTINFORMATION

Gästrikekustens pastorat 
Expedition i Hille församlingsgård 026-635030 
Telefon och besökstid: mån-ons, fre kl 10-12

Expedition i Hamrånge, Bergby 0297-572090
Telefon och besökstid: tis, ons kl 10-12

E-post:  
gastrikekustens.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

PRÄSTER
Daniel Andrén, kyrkoherde 026-635032
daniel.andren@svenskakyrkan.se

Clara Bergel Jansson 0297-572098
clara.bergel.jansson@svenskakyrkan.se

Simon Hedlund 026-635039
simon.hedlund@svenskakyrkan.se

DIAKONI
Anneli Ekholm 026-635045
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

Annika Hugosson, diakoniassistent  026-635033
annika.hugosson@svenskakyrkan.se

MUSIKER
Marianne Hein-Nordström 026-635042
marianne.hein-nordstrom@svenskakyrkan.se

Emma Wallerberg 0297-572095
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se

Elisabet Sköld 070-6480818
elisabet.skold@svenskakyrkan.se

Olle Sköld, körledare 0708-577016
olle.skold@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGDOM
Eva Wikman 026-635040
eva.h.wikman@svenskakyrkan.se

Ewa Dahl 026-635043
ewa.dahl@svenskakyrkan.se

Susanne Adman 0297-572092
susanne.adman@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Katarina Ekman 026-635037
katarina.ekman@svenskakyrkan.se

Siw Lindahl 0297-572094
siw.lindahl@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE
Roland Röjestål  026-635036
roland.rojestal@svenskakyrkan.se

Christer Berg 0297-572097
christer.l.berg@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRD OCH FASTIGHETER
Hille och Hamrånge
Nicklas Lindblom 026-635038
nicklas.lindblom@svenskakyrkan.se

Hille kyrkogård 
Ylva Sandberg  026-167122

Österhed kyrkogård 
Johan Bergenstråle 0297- 10137

OSLÄTTFORS KYRKA

VILL DU BOKA DOP ELLER VIGSEL? 
Bokning: www.timecenter.se/oslattforskyrka 

www.oslattfors.se


