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LEDARE

När jag tar
emot nattvarden…
Skärtorsdagen är en av påskhögtidens höjdpunkter. Då
instiftades nattvarden av Jesus, när han åt sin sista måltid
tillsammans med lärjungarna, före korsfästelsen och uppståndelsen.
Runt om i världen, och genom alla tider, firas det nattvard i kyrkorna just på skärtorsdagen. När jag tar emot
nattvarden gör jag det tillsammans med andra, de som finns
nära mig, och de som är längre bort, ja också med de som
förföljs för sin tro, för att de har vågat sig till en gudstjänst
med nattvard.
När jag tar emot nattvarden gör jag det i solidaritet med
de av oss som har det jobbigt på olika sätt, de som sörjer, de
som tvivlar, och med de som hungrar efter en större måltid
som de blir mätta av, för att orka en dag till.
I de flesta kyrkor finns det en altarring, men den är inte
en hel ring. Det är en halv ring och den fortsätter i evigheten.
När jag tar emot nattvarden vid en altarring i en kyrka i
Gävle gör jag det tillsammans med de som gått före och
som nu finns hos Gud, vid en annan altarring, i evigheten.
Så blir altarringen hel. Det ger rymd, och det ger mig tröst
och samhörighet med nära och kära som lämnat jordelivet.
Förlåtelse, glädje, hopp, gemenskap – det och mycket mer
är nattvarden för mig. Vad betyder den för dig? Kom och
diskutera, kom och dela dina tankar.
Välkommen till påskens gudstjänster!
Och en riktigt glad och välsignad påsk och vår!
Karin Sarja, kyrkoherde
Svenska kyrkan i Gävle
OM INTRON
En hälsning från Svenska kyrkan i Gävle som skickas till 37 500 hushåll.
Tidningen kommer ut fem gånger 2018. Vill du veta mer om Svenska kyrkan i
Gävle än det du finner här kan du läsa på www.svenskakyrkan.se/gavle eller
ladda ner appen Kyrkguiden till din smartphone. Det går även att få ett
kalendarium hemskickat per brev eller epost.
Ring och beställ på 026-17 04 70 eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se.
Personal från Svenska kyrkan i Gävle
Svenska kyrkans bildbank IKON, Pixabay,
Shutterstock samt foton tagna av personal från Svenska kyrkan i Gävle
produktion och grafisk form Background, www.bkgr.se
text där inget annat anges

foto där inget annat anges

bokningen 026-17 04 70 mån-tor 9-16 fre 9-15 lunch 12-12.45

familjerådgivningen 026-18 73 90 högskolekyrkan 026-17 05 81 sjukhuskyrkan 026-15 49 83
samtalsakuten 026-17 04 38 teckenspråksverksamheten 026-17 04 44 sms 070-495 52 69
kyrkogårdsenheten: gravskötsel- och gravrättsärenden

026-17 05 60 mån–tor 9–15, fre 9–14,
lunch 12–12.45, gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se besöksadress Nobelvägen 2, Teknikparken
skogsljus kapellkrematorium: det eviga livets och uppståndelsens kapell: 026-51 85 95
diakonirådet (ideell förening) 026- 17 04 48
svenska kyrkan i gävle Box 1423, 801 38

Gävle

besöksadress Kaplansgatan 1 telefon 026-17 04 00
e-post gavle.pastorat@svenskakyrkan.se

ADRESSER TILL VÅRA KYRKOR
heliga trefaldighets kyrka Kyrkogatan 1, City tomaskyrkan Blockstensvägen 59, Sörby strömsbro kyrka Hillevägen 2, Strömsbro

staffans kyrka Staffansplan 1, Brynäs hemlingby kyrka Hemlingbyvägen 2, Hemlingby bomhus kyrka Holmsundsallén 66, Bomhus
björsjökyrkan Hövdingavägen 6, Bomhus mariakyrkan Forellplan 3, Sätra soldatkyrkan Västra Gränsgatan 2
kyrkans hus Kaplansg 1, City strömsbro församlingshus Iskällarg 6, Strömsbro
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Lyriklunch

TESER I DAG
Förra året firade vi reformationens start för 500 år sedan. Teser (argument)
fick skickas in till oss efter en efterlysning i Intron, och teser spikades
upp i samband med olika evenemang i kyrkorna under 2017. De teser
som upprepades ofta var: ”Alla har lika värde” och ”Kyrkan ska vara
öppen för alla”. Uppmaningar som kan vara självklara men som tål att
upprepas om och om igen. Svenska kyrkan i Gävle vill vara en öppen
kyrka, där alla är välkomna med just sina erfarenheter.

Soppa serveras och vi lyssnar till lyrik och
musik med Margareta Hagman och Åsa
Jerhlander. Kostnad 60 kronor.
Måndag 9 april 11.45 Mariakyrkan

Musikcafé
med Hemlingbykören
Kören sjunger vårsånger och ställer kluriga
frågor som publiken svarar på i en musikgissning. På brödbordet finns hembakat
bröd att köpa. Lotteri med spännande
vinster. Kaffeservering 30 kronor.
Alla intäkter går till välgörande ändamål.

Drop-in-vigsel

PINGSTAFTON I
KÄRLEKENS TECKEN

Välkommen att bekräfta och fira er kärlek till varandra! Drop-in för
vigsel, förnyelse av löften och välsignelse av relation. Präst, organist,
sångare, värdar, kaffe och tårta finns på plats för att göra en högtidsdag
för er.
En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan, du behöver också
en hindersprövning (beställs hos Skatteverket) och ID-handlingar.
Vi ordnar resten!

Lördag 19 maj 12.00–16.00
Soldatkyrkan, V Gränsgatan 2

Lördag 14 april 15.00 Hemlingby kyrka

Finsk mässa
- Suomalainen messu
Söndag 15 april 14.00 Hemlingby kyrka

Spagettigudstjänst
Liten som stor hälsas välkommen till en
enkel kvällsgudstjänst med mat, lek, pyssel
och umgänge. Barnkörerna bjuder på sång.
Ingen kostnad.
Info: Tomas Folkegård 026-17 05 53,
tomas.folkegard@svenskakyrkan.se
Måndag 23 april 17.30 Björsjökyrkan

TALET 40
I Bibeln hittar du talet 40 på
flera ställen. Oftast handlar
då talet 40 om att förbereda
sig. Det israelitiska folket
levde 40 år i öknen innan
de var redo att komma in i
sitt nya hemland. Jesus levde
40 dagar i öknen innan han
började predika och för oss
idag finns fastan i 40 dagar
som en förberedelse innan vi
hämtar ny livskraft i påskens
högtid.
Den 13 februari, på fastlagsdagen, gratulerades alla
medlemmar som fyller 40
i år av Svenska kyrkan i
Gävle, med en hälsning och
presentkort på semla!

HITTA NÅGOT FÖR
DIG PÅ WEBBEN
www.svenskakyrkan.se/gavle

JULKRYSS
I julas hade Gefle Dagblad och Arbetarbladet en
julkryssbilaga. Där deltog
Svenska kyrkan i Gävle med
ett kryss som hade den rätta
raden ”Tre vise män”.
Det kom in många rätta svar
och vi drog följande vinnare:
Yvonne Danielsson, Valbo
Bodil Weiss, Gävle
Gunilla W Olofsson, Hofors
Priserna var bidrag till
Svenska kyrkans julkampanj
”JAG ÄR ETT LIV! Min
röst ska höras. Min önskan
är enkel.”
Fokus för 2017 års julkampanj var barns grundläggande
rättigheter och insamlingen
som avslutades i början av
januari inbringade drygt
40 miljoner kronor.

Utegudstjänst
bland morgonens fåglar
Kristi himmelfärdsdag 10 maj
09.00 Gökotta Bomhus manskör.
Kaffeservering. Bomhus
hembygdsgård
09.00 Otta på Nyöstertorpet
Mariakören. Tag med eget fika!
08.00 Gökotta Strömsbro
församlingshus innergård

Anhörigstödsgrupp
Anhörigstödsgrupp för anhörig till någon som
lever med demens eller annan personlighetsförändrande sjukdom. Gruppen träffas
varannan vecka och leds av Per Götberg
från Svenska kyrkan i Gävle i samarbete
med personal från Solgårdsgatans vård &
omsorgsboende.
Anmälan: Per Götberg, 026–17 04 12
per.gotberg@svenskakyrkan.se
Torsdagar 15.00-16.30, udda veckor.
Björsjökyrkan
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PÅSKEN
I KORTHET
PÅSKÄGG

Få saker symboliserar födelse,
liv och pånyttfödelse så tydligt som
ett ägg, något som påsken handlar om
i allra högsta grad. Ett latinskt ordspråk
lyder ”Allt levande kommer från ägget”.
Förr var det förbjudet att äta ägg under
fastan, något man tog igen under påsken.
På påskafton äter svenskarna i genomsnitt
6 miljoner ägg i timmen. Man skulle
kunna tro att vi inte äter något
annat den dagen men det slinker
ner några kilo godis också.

PÅSKRIS

Till påsk tar vi in björkris och väntar
med spänning på att små gröna blad ska slå ut.
Det blir en påminnelse om att värmen och ljuset är
på väg tillbaka till oss efter vinterns mörker och kyla.
Förr skulle man risa varandras ryggar på långfredagen
för att påminnas om Jesu lidande. I slutet av 1700talet blev riset mer ett prydnadsris som pyntades med
färggranna band med skrivna rim på. Det var först på
1930-talet man började pryda riset med fjädrar även
om det på vissa ställen förekommit tidigare.

PÅSKKÄRRING

Påsken är en brytningstid mellan två årstider.
Temat är ”från död till liv”. Förr trodde man att
människan i brytningstid skulle stöta på magiska
väsen. Under skärtorsdagsnatten när Jesus blev förrådd
släpptes alla onda krafter lösa och då var risken stor
att man stötte på häxor på väg till Blåkulla. Under
1800-talet var det vuxna som klädde ut sig till påskkärringar och häxor för att utsätta grannarna för
grova skämt och nu har barnen tagit över den rollen.
Men istället för grova skämt hälsar de sina grannar
med färgglada påskkort och hoppas på lite
godis som tack.

Källor: Påskboken och Traditionsboken, Verbum förlag
Foton: Pixabay.com
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PÅSKTUPP

Tuppen är inte en symbol för påsken av
en slump. I samband med Jesus sista måltid
på skärtorsdagen, säger Jesus till Petrus
att han ska förneka honom tre gånger före
gryningen. När Petrus förnekat Jesus den
tredje gången gal tuppen och han inser vad
han har gjort. Denna händelse gör tuppen
till en symbol för vaksamhet, Jesu död och
uppståndelse och ljusets seger över mörkret.
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Nu står den färdig

CEREMONIPLATSEN
Invigning onsdag 9 maj

I ett hörn i norra delen av Skogskyrkogården är det lugnt och stilla. Alldeles
nära rinner Gavleån förbi i sakta mak. Här står nu äntligen ceremoniplatsen
klar. I maj inviger landshövding Per Bill platsen. En plats för dop, bröllop,
begravning eller välsignelseakter.
Ceremoniplatsen ligger på den plats där de gamla så kallade ekonomibyggnaderna till kyrkogården fanns tidigare. För länge sedan användes
byggnaderna till personalmatsal, garage och verkstad. De var ritade av
Bernt Nyberg på 1960-talet och var enkla byggnader som inte skulle ”sticka
ut” utan snarare smälta in i skogsmiljön. Nu finns en byggnad kvar och
man kan ana den gamla arkitekturen i platsens utformning. Spaljéerna på
sidorna symboliserar de nu rivna husen.
När platsen ska användas till t ex dop- eller begravningsakter finns
bänkar att ställa fram till alla gäster. Ett stort segeldukstak som skydd mot
sol eller regn finns att rulla ut vid behov. Platsen är omgiven av skog med
Gavleån i bakgrunden. En rofylld plats som passar i livets alla skeden. En
plats för alla oavsett tro.

Invigning onsdagen den 9 maj 11.00

Invigningstal av landshövding Per Bill och kyrkoherde Karin Sarja.
Musik framförs av organist Joakim Andersson. Efteråt serveras en enklare lunch.
Anmälan till lunchen gör du till bokningen 026–17 04 70 eller till
gavle.bokning@svenskakyrkan.se senast den 25 april.

Bokning av ceremoniplatsen

Ceremoniplatsen är bokningsbar under perioden maj-oktober.
Begravningsakter är bokningsbara helgfri onsdag–fredag 11.00 och/
eller 14.00. Ingen kostnad. Vigsel, dop/namngivning bokas mot en avgift
företrädesvis lördagar, men även söndagar och helgdagar. Bokning av
ceremoniplatsen sker via bokningsenheten, Svenska kyrkan i Gävle,
026–17 04 70 eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se

Vecka 15 påbörjas planteringen av penséer på kyrkogårdarna. Årets pensé blir den gula Viola Panola rose.

VAD ÄR EN
KYRKOHANDBOK?
Du har säkert läst i dagspressen att
Svenska kyrkan tagit fram en ny
kyrkohandbok. Den tas i bruk på
Pingstdagen 20 maj 2018.
Men vad är det för en bok?

4 FRÅGOR OCH SVAR
Vad är en kyrkohandbok?

En kyrkohandbok innehåller ordningar
för gudstjänster som till exempel
högmässa, dopgudstjänst och begravningsgudstjänst. Den är ett stöd till
präst, musiker, kyrkvärdar och andra
människor som genomför gudstjänsten
tillsammans med församlingen.

Varför behövs ”regler”
för att fira gudstjänst?

För att man ska känna igen sig i
Svenska kyrkans gudstjänster oavsett
om man firar gudstjänst i Gävle eller
i Malmö. Gudstjänsten uttrycker
det som är gemensamt för Svenska
kyrkan, alltså kyrkans tro, bekännelse
och lära.

Varför tas en ny
kyrkohandbok fram?

Med jämna mellanrum ses kyrkohandboken över för att den ska
vara till hjälp och inspiration för
gudstjänster i sin tid.

Hur många kyrkohandböcker
har Svenska kyrkan haft?

Den här kyrkohandboken blir
den åttonde sedan reformationen.
Den första kom 1614.
Om du är intresserad av att läsa i den
så finns den redan nu som PDF på
www.svenskakyrkan.se/
kyrkohandboken

S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #2 M A R S 2018

KONSE
Konsert

En svensk
Johannespassion

Musik av Joakim Andersson. Staffans Motettkör. Fabian Düberg, Evangelist.
Richard Lindström, Kristus. Jonas Bergström, Pilatus. Matilda Sterby, Maria.
Instrumentalister. Joakim Andersson, dirigent.
Ett passionsdrama är en musikalisk berättelse om Jesu lidande och
död på korset.

Stabat
Mater av
Pergolesi

Anna-Sara Berencreutz,
sopran.
Eva Helde,
mezzosopran.
Svetlana Dryagina, piano.
Långfredag 30 mars 11.00
Bomhus kyrka

Långfredag 30 mars 15.00 Staffans kyrka

Körkonsert med
Trefaldighetskören

Afterwork-konserter:

Bach III

Opera Highlights

Musik av J S Bach.
Joakim Andersson, orgel

Elsa Ridderstedt, sopran.
Joakim Andersson, piano.

Fredag 6 april 17.00
Staffans kyrka

Dramatik, spänning, höga toner och intriger
i operor av bl a Mozart och Puccini.

Musik av bl a Agneta Sköld,
Georg Riedel, John Rutter
och Enrico Bossi.
Per Ahlman, orgel och piano.
Per Ahlberg, dirigent.
Söndag 22 april 16.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Fredag 20 april 17.00 Staffans kyrka

Orgelkonsert
Musik av Johann Sebastian Bach
Ludvig Nilsson, piano och Joakim Andersson, orgel.
Fredag 4 maj 17.00 Staffans kyrka

Invid källan
En stund av vila. En stund bortom alla krav. En stund för att hämta
ny kraft ur musiken, orden och ljusen. Gunilla Winther, orgel och
Tomas Folkegård, textläsning.
Söndag 8 april 18.00 Bomhus kyrka
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Dalatoner – en Guds spelman
Musik av Oskar Lindberg.
Joakim Andersson, orgel.
Söndag 22 april 18.00
Staffans kyrka

ERTER
Skärtorsdagsmässa

Easter Suite

Mässa med jazzpianisten Oscar Petersons ”Easter Suite”.
Påsk dramat enligt Oscar Petersons musik och Markusevangeliets
ord med Kristofer Sundman kvartett och Bengt Wiklund.

Skärstorsdagen 29 mars 18.00 Bomhus kyrka

Earth Hour
Välkommen till Levandeljuskonsert av Drömkväde med Görgen
Antonsson, stråkkvartett m fl. Musik från 19.30. Drömkväde
spelar 20.30 när kyrkan släcks ned.
Lördag 24 mars 19.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Franska orgelklanger
Orgelkonsert med Per Ahlman
Söndag 8 april 16.00 Heliga Trefaldighets kyrka

”Välkommen åter snälla sol!”

”Ska nya röster sjunga…”
Tomaskören och solister med
kompband – Sinnesrobandet.
Anna Linander, sång
Torsdag 26 april 19.00
Tomaskyrkan

Konsert med
Gefle gospel
Söndag 6 maj 16.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Församlingens barnkörer med gäster hälsar våren.
Sofia Jeppsson, körledare.
Söndag 29 april 16.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Blåsmusik i kyrkan
Begränsat antal platser. Fri entré. Efteråt inbjuds till korvoch kaffeservering i församlingshuset.
Måndag 30 april 19.30 Strömsbro kyrka

Vårkonsert med
Staffanskören
Ludvig Nilsson, piano och
Joakim Andersson, dirigent
Söndag 6 maj 18.00
Staffans kyrka
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EN AV KYRKANS

VIKTIGASTE

BERÄTTELSER

Vad är det egentligen vi firar? Ljuset,
våren, en långhelg? Fina saker att glädjas
över alla tre.
TEXT LINDA BODIN SPORRE, PRÄST

sedan min konfirmation,

när jag fick
sätta ord på den tro jag på något sätt
redan hade, har påsken varit speciell
för mig. Den har givit mig en djup
känsla av hopp. Mitt första år som
präst kom jag till en församling i
Dalarna där jag fick lära mig en ännu
djupare dimension av fastan och
påsken, ett sätt att använda sig av
”påskprocessen” i livet.
Under påskveckan berättar vi
en av kyrkans viktigaste berättelse,
den som får störst plats i alla fyra
evangelier. Den historia som handlar
om något som människor upplevde
för länge sedan, men som också på
något märkligt sätt handlar väldigt
mycket om våra liv här och nu. Eller
kanske är det inte konstigt alls? Det
är en historia om vänskap, om svek,
om kraft att gå igenom det som är
mörkt och gör ont. En berättelse om
befrielse.
På skärtorsdagen minns vi historien om hur Jesus samlade sina
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #2 M A R S 2018

lärjungar till en måltid. Den historia
som vi i korthet berättar varje gång
när vi firar nattvard. ”Den natt då
han blev förrådd, tog han ett bröd,
tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa – Tag och ät…”
Berättelsen om skärtorsdagskvällen
fortsätter med natten i Getsemane
trädgård. Jesus ber i ångest ”Fader,
låt denna bägare gå förbi mig om det
är möjligt. Men inte som jag vill utan
som du vill”. Hur många av oss har
inte bett i ångest och rädsla när vi
vet att vi står inför något smärtsamt?
Så kommer soldaterna och Jesus
arresteras, vännerna flyr. Altaret kläs
av, kyrkorummet blir naket och tomt.
Vi sitter kvar en stund i kyrkbänken,
först stillsamt sjungandes sedan
under tystnad.
Långfredagen är den enda dagen
på kyrkoåret då textilierna är svarta.
Vi läser berättelserna om rättegången,
misshandeln och korset. Inte för att
vi ska leva i någon sorts evig på-

tvingad tacksamhetsskuld till Jesus i
tycka-synd-om-variant, men för att
vi ska förstå att Gud är beredd att
gå väldigt långt för att rädda oss.
För att visa oss att vi inte behöver
gå under i mörkret, för den döden
har Gud redan dött åt oss. För att
visa oss att vi kan låta våra rädslor,
gammal ilska, skuld, skam, bitterhet
och annat som vi inte mår bra av att
bära omkring på, dö på korset. Ja,
det är ofta jobbigt att våga se det hos
sig själv, men det är värt det. Själen
är inte en plats där vi ska samla på
gammal skit. Gud vill befrielse.
På påskdagen samlas vi i kyrkan
igen. Graven är tom. Kristus är
uppstånden. Livet har segrat, du är
fri. Vi kan gå igenom det i våra liv
som känns som död, bestämma oss
för att släppa det och låta livet flöda
i oss igen.

Händer i påsk
Palmsöndagen 25 mars
10.00 Högmässa Strömsbro kyrka
11.00 Högmässa Sångare ur Staffans Motettkör.
Staffans kyrka
11.00 Högmässa Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Gudstjänst Bomhus kyrka
11.00 Generationsmässa Ungdomskörer
från Hille församling. Mariakyrkan
18.00 Tomasmässa Ann Ottosson, sång. Tomaskyrkan
18.00 Påskspel Björsjökyrkan.

Passionsandakter

en enkel andakt som berättar vad som hände Jesus i påskveckan

26 mars
18.30 Heliga Trefaldighets kyrka
18.30 Strömsbro kyrka
27 mars
18.30 Heliga Trefaldighets kyrka
18.30 Strömsbro kyrka
28 mars
18.30 Heliga Trefaldighets kyrka
18.30 Strömsbro kyrka

Skärtorsdag 29 mars
Skärtorsdagsmässa
18.00 Easter Suite Mässa med jazzpianisten
Oscar Petersons ”Easter Suite”. Bomhus kyrka
18.00 Mats Hjelm fiol, Berit Welander klarinett.
Tomaskyrkan
18.30 Heliga Trefaldighets kyrka
18.30 Mariakyrkan
18.30 Strömsbro kyrka
19.00 Staffans kyrka

Påskvandring för vuxna
Följ påskens drama i musik och berättande.
Tisdag 27 mars 19.15 Heliga Trefaldighets kyrka

Sedermåltid och mässa
Elsie Johnson vägleder och förklarar innebörden av den judiska
påskmåltiden (seder) genom symboliska rätter, osyrat bröd,
bittra örter mm. Avslutas med mässa. Teckenspråkstolkning
Onsdag 28 mars 18.30 Mariakyrkan

Långfredag 30 mars
Långfredagsgudstjänst
10.00 Körsång Strömsbro kyrka
11.00 Stabat Mater av Pergolesi Bomhus kyrka
11.00 Manskör Staffans kyrka
11.00 Ansgarskören Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Mariakören Mariakyrkan
11.00 Maria Nordgren, saxofon Tomaskyrkan
15.00 En svensk Johannespassion Kör och solister.
Staffans kyrka.
15.00 Bön vid korset Heliga Trefaldighets kyrka
18.00 Bön vid graven Heliga Trefaldighets kyrka

Påskafton 31 mars
23.30 Påsknattsmässa Heliga Trefaldighets kyrka

Påskdagen 1 april
10.00 Påskdagsmässa Körsång. Påsklunch serveras efter
gudstjänsten i församlingshuset. Strömsbro kyrka
11.00 Påskdagsmässa Bomhus kyrkokör. Bomhus kyrka
11.00 Påskdagshögmässa Hemlingbykören. Staffans kyrka
11.00 Högmässa Trefaldighetskören. Söndagsskola.
Påskbuffé i kyrkan. Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Påskhögmässa Efter gudstjänsten sill- och
ägglunch. Mariakören. Mariakyrkan
18.00 Tomasmässa Tomaskören. Tomaskyrkan

Annandag påsk 2 april

11.00 Högmässa Heliga Trefaldighets kyrka

Påskspel

Vad hände egentligen den där påsken
år 33? Upplev händelserna genom
drama, sång och musik.
Palmsöndagen 25 mars 18.00
Björsjökyrkan.
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Att vandra med
dem som mår dåligt
Svenska kyrkans medarbetare möter dagligen människor i utsatta situationer. Hans
Johansson är präst och arbetar på Migrationsverkets förvar, där människor som ska
utvisas sitter inlåsta. Han ser sig som en medvandrare med de som mår dåligt och att
det viktigaste oftast är att bara lyssna.
söker sig ofta
till kyrkan för att få tröst och prata
om det som är svårt. Kyrkan finns
också på plats för dem som inte har
möjlighet ta sig någonstans, som
på sjukhus, sjukhem, häktet och
fängelset. Svenska kyrkan i Gävle har
även närvaro på Migrationsverkets
flyktingförvar här i Gävle. På förvaret
sitter människor inlåsta som ska utvisas efter avslag på asylärenden. Just
nu utvisas många av dem som kom
hit 2015 eller tidigare.
– Det har varit många samtal under
hösten och det fortsätter att vara
många. De förvarstagna mår dåligt,
är rädda, de är oroliga inför framtiden,
säger Hans.
m ä n n iskor i k r is

Tar inte ställning

Varken Svenska kyrkan eller Hans tar
ställning i de enskilda asylärendena.
– Jag vet inte varför de har fått
avslag på sin ansökan. Jag kan inte
heller avgöra trovärdigheten i deras
berättelser, de kan tala sanning, de
kan ljuga, men jag behöver inte veta
sanningen. Alla har rätt att bli lyssnade på och jag finns där med dem
och deras förtvivlan, säger han.
För oavsett om de har rätt att
stanna eller inte så måste de lämna
det livet de har här i Sverige.
– De har kanske precis lärt sig ett
språk, fått ett nytt sammanhang, de
har vänner här, de kanske har börjat
en utbildning, det är klart att det är
smärtsamt att lämna, säger han.

Oro inför framtiden

Hans är på förvaret en gång i veckan.
Han har även kontakt med de förvarstagna på annan tid, via sms och
mail. När han kommer till förvaret
försöker han vara så tillgänglig som
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #1 J A N UA R I 2018

möjligt och visa att det finns möjlighet till samtal. Många är misstänksamma och är avvaktande till en
början, men söker upp honom efter
ett tag och de inleder kanske ett
eller flera samtal. En del kommer
fram direkt, men när de märker att
han inte kan hjälpa dem i sak så är
de inte intresserade. Hans erbjuder
själavårdssamtal. Samtalsämnena
varierar från allmänmänskliga
frågor till skillnaden mellan islam

”Alla har rätt att bli
lyssnade på och jag
finns där med dem
och deras förtvivlan”
och kristendom. Många samtal är
smärtsamma.
– Oron och sysslolösheten plågar
många. De vet inte vad som ska hända
med dem. De ska kanske bli utvisade
till ett land de aldrig har varit i. De
oroar sig för sina familjer som finns
någon annanstans. De förstår inte
varför de sitter inlåsta, de har ju
inte gjort något brottsligt, menar de,
säger Hans.

Säkerhet

Hans har tidigare arbetat på rättspsyk och där var det också många
som bar på tunga saker.
– Men för dem som satt där var
utskrivningen något positivt, även
om det låg långt fram i tiden. För dem
som sitter i förvaret är det som komma
skall inget positivt utan något som
känns mycket osäkert och farligt.
Arbetet på förvaret är omgärdat av

stor säkerhet och det tog ett tag för
honom att komma in i arbetet. Nu två
år senare är han varmare i kläderna,
men den pressade situationen som
han möter gör att han blir trött efteråt. Han mår inte dåligt själv och han
tar aldrig med sig arbetet hem, utan
när han lämnar förvaret så stannar
allt jobbigt där. Det som hjälper
honom är att vara fokuserad och
använda bibilska berättelser.
– Bibeln innehåller många historier om att vandra, jag känner
att jag vandrar med människorna
här en stund. Att utgå från att alla
människor är Guds avbild gör vandringen lättare, säger han.

Kyrkan har uppdrag
att besöka de inlåsta

Det finns flera skäl att kyrkan
har närvaro på förvaret. Kyrkan har
ett ansvar för alla människor som
vistas inom ett område, oavsett om
personerna är medlemmar eller inte.
Kyrkan finns så att säga inte bara i
kyrkobyggnaden.
– Vi har också ett uppdrag från
Jesus. I bibeln ger han en direkt
uppmaning att besöka de som sitter
inlåsta, säger han.
En del av dem han möter har
bestämt sig för att lämna sin religion
och konventerar till kristendom. I
samtliga dessa fall har Hans varit
tydlig och klargjort riskerna med att
återvända hem efter att ha konverterat. Dopet är heller inte någon garanti för att få stanna i Sverige. Ändå har
de som velat döpa sig uppriktigt sagt
och tydligt visat att de vill ingå i den
kristna kyrkans gemenskap.
– Det som är jobbigt är att se att
de inte blir trodda. Myndigheten litar
inte på dessa personers uppriktiga
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Tiden kan gå mycket långsamt när man befinner
sig på förvaret. Det finns inte mycket att göra,
men man kan fördriva tiden framför datorn…
FOTO: MIGRATIONSVERKET

vilja att vara kristna, säger han.

VAD ÄR FÖRVARET?
Personer som inte har tillstånd
att vistas i landet och ska avvisas
eller utvisas kan i vissa fall tas i
förvar.
Migrationsverket är ansvarigt
för förvarsverksamheten och
för att beslut om förvar ska kunna verkställas. Migrationsverket
ansvarar även för tillsynen och
behandlingen av förvarstagna.
Förvarsenheten används främst
för att förbereda eller genomföra
verkställigheten av ett beslut
om avvisning eller utvisning.
Beslut om att ta en person i
förvar får bara fattas om det
finns risk att personen hindrar
verkställigheten av avvisningseller utvisningsbeslutet.
Källa: Migrationsverket
Hans Johansson arbetar på förvaret en gång i veckan.
Han erbjuder människorna på plats själavårdssamtal,
där många av samtalen kan bli smärtsamma.
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DET HAR BLIVIT MER POPULÄRT ATT
KONFIRMERAS I GÄVLE. VI HOPPAS
ATT DEN TRENDEN HÅLLER I SIG.

D

e som blir konfirmander
är nästan alltid nöjda och
glada över sitt val. De
brukar säga att det bästa
med att konfirmeras är att träffa
nya kompisar, åka på läger och
resor, prata om viktiga saker och ha
någonstans där man får vara som
man är… och en härlig stämning.

BLI KONFIRMAND

I höst är det du som är född 2004
som har chansen att bli konfirmand
tillsammans med andra i årskurs 8.
För det är i åttan som det är vanligast
att man konfirmeras.
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Kanske har du redan koll på vad
det handlar om, eller så vill du
veta mer. För att få träffa dig och
berätta om det här med att konfirmeras, kommer vi som jobbar med
konfirmander att finnas med på
Stolt och nykter, Stadsfesten, Gävle
Pride och Ådraget.
Vi kommer också att skicka brev
med inbjudan till dig och till dina
föräldrar.

konfa” där man får vandra en del.
Några grupper åker på läger och
andra gör utlandsresor. Vi ska också pröva en ny variant som kallas
”intensivkonfa”. Då träffas man på
sportlovet plus i början av sommarlovet. I alla grupper finns både
vuxna ledare och äldre tonåringar.
Hör gärna av dig till Sven Hillert,
sven.hillert@svenskakyrkan.se eller
070-542 33 36 eller vänta på mer info.

OLIK A ATT VÄL JA PÅ

Varma hälsningar från Sven och alla
andra konfaledare.

Det finns olika grupper att välja på.
Några håller på med data/LAN och
dreamhack. Andra väljer ”pilgrims-
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HITTA NÅGOT FÖR DIG PÅ
SVENSK AKYRK AN.SE/GAVLE
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PYSSEL

Påsktuppar
i äggkartong

Gör små hål i kartongen,
böj till piprensare till en
tuppkam och stick ner
i hålet.
(Du kan klippa ut en kam i rött
papper som alternativ).

Rita ögon och
klipp ut näbb och
”haklapp” (slör)
och limma dit.

I bakkant på
kartongen blir det fint
att sätta piprensare
eller fjädrar. I med ägg och
servera äggen från en
fin påskkartong!
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15

Efter att ha gått en skräddarutbildning har
Hawa startat en egen verksamhet där hon
syr skoluniformer som hon säljer. Symaskinen delar hon med tre andra kvinnor.
FOTO: MAGNUS ARONSON /IKON

FASTEKAMPANJ OCH KATASTROFARBETE

Svenska kyrkans insamlingskampanj, fastekampanjen, har pågått sen den 11 februari
och avslutas den 25 mars. I år är fokus på vad det psykosociala arbete betyder för
människor som drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats till flykt.
Hur arbetar Svenska kyrkan med
katastrofinsatser?
Svenska kyrkans internationella arbete
pågår ständigt och arbetar bland
annat för att drabbade människor
ska kunna vara delaktiga i planering,
genomförande och uppföljning av
katastrofinsatser.
När Svenska kyrkan arbetar med
flyktingar, utses till exempel lokala
kommittéer och ledare, som är med och
organiserar verksamheten. Bland flyktingar finns det människor med olika
kunskaper och utbildning. I närområdet
finns det kanske lokala producenter
som kan leverera förnödenheter.
Men bakom varje person finns ett
människoöde. Någon som tvingats
bryta upp och lämna allt i hopp om
ett liv bortom krig, oroligheter och
fattigdom.

Hopp och värdighet
Att människor själva kan påverka sin
situation är viktigt för deras möjlighet att återhämta sig. Det handlar
också om att tillvarata de resurser
som redan finns hos de drabbade eller
i närområdet.
Målet med alla Svenska kyrkans
katastrofinsatser är att människorna
som drabbats ska återfå hopp, värdighet, och ett psykiskt och socialt
välbefinnande.
Flykting och skräddare
Hawa är 26 år och har gått en skräddar-
utbildning som Svenska kyrkan stöder. Hon bor i flyktinglägret Batil i en
hydda bestående av lera och trä som
familjen byggt själva. Hon har bott i
Batil sedan några år tillbaka, då hon
flydde ifrån Blue Nile i Sudan.

Hawa blev gift som 15-åring. Idag har
hon sex barn att försörja, den yngsta
bara fem månader gammal. Innan hon
gick skräddarutbildningen var hon
som de flesta andra i lägret, beroende
av FN:s matransoner. Familjen är fortfarande beroende av dessa, men idag
ger pengarna hon tjänar på att sy och
sälja kläder ett välkommet tillskott.
För de pengarna kan hon köpa det hon
behöver som inte ingår i matransonerna. Familjen klarar sig bättre eftersom
hon också slipper byta ransonerna mot
annat vilket annars är vanligt.
– Genom projektet har jag lärt mig
läsa, räkna, sy och nu har jag en liten
verksamhet som stärker familjens
ekonomi, säger hon.

Läs mer om projekt som stöds av Svenska kyrkans internationella arbete på webben, www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

swisha
valfritt belopp
till 9001223

S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #2 M A R S 2018

smaskiga

BÄRRUTOR

5

ill
t
a
b
b
a
sn
m
ö
r
t
s
ö
j
Lena S
ta f fans
tare i S
s
vaktmä lingby kyrka
e
och H m
DET BÄSTA
MED MITT JOBB?
Det är ett relativt fritt jobb.
Otroligt fin arbetsplats. Jag
möter många människor i
både glädje och usorg.
GÖR JAG HELST
NÄR JAG ÄR LEDIG?
Vilar, promenerar, reser.

Lena tipsar

En enkel kaka som räcker till många,
går fort att baka och är jättegod.
INGREDIENSER
4 ägg
4 dl socker
4 dl vetemjöl
0,5 l bär, t ex hallon,
vinbär, blåbär
(0,5 dl socker)
100 g smör (eller
1 dl flytande smör)

GÖR SÅ HÄR
Vispa ägg och socker poröst, tillsätt vetemjöl.
Bred ut smeten på bakplåtspapper i en långpanna. Tag frysta bär och fördela över kakan,
sockra. Hyvla smör (eller ringla flytande smör,
det är lättare och blir lika bra) och sprid ut över
kakan.
Grädda ca 30 minuter, 175 grader. Låt svalna
och skär upp i bitar.

FAVORITBAKVERK?
Bullar.
RESER JAG HELST TILL?
Värmen.
Missar absolut inte?
Tider! Flyg, tåg…

