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LEDARE

HÖGMÄSSA MED NYA BISKOPEN

KARIN JOHANNESSON

Äntligen
sommartid
”Det finns mitt i skogen en oväntad
glänta som bara kan hittas av den som
gått vilse” skriver Tomas Tranströmer
i dikten Gläntan. Att på riktigt gå
vilse i skogen önskar jag ingen. Men
jag önskar att sommaren får vara en
tid då vi hittar en oväntad glänta i
betydelsen att vi upptäcker något nytt,
gör en ny insikt om livet, ser på något
redan bekant men med en ny blick.
Att stanna upp vid en glänta kan vara
att ta sig tid för samtal, att förundras
över den vackra naturen, att glädjas
över solen och ljuset.
För en del av oss påminner orden
om att vi kan gå vilse i livet, och
förhoppningsvis hittar vi då den
oväntade gläntan i en medmänniska
som hjälper oss på rätt väg igen, i ett
samtal med någon som kan hjälpa till,
i tilliten till att Gud hör bön och går

med oss även om vi känner oss vilse.
Tillåt dig att göra det oväntade
ibland, tillåt dig att sitta ner i en
glänta, på en bänk i solen, på en
strand vid ett hav. Stanna upp mitt i
livet och sommaren, låt dig beröras.
För det är något vilsamt i Tomas
Tranströmers rad om att hitta det
oväntade när vi går åt ett litet annat
håll än vad vi brukar.
Oavsett om du har gått vilse eller
helt rätt så är Gud alltid med i den
oväntade gläntan och i hela din
sommar. Må den bli skön!

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 Billy Holm, Gomorron Reklambyrå
text där inget annat anges

foto där inget annat anges

Från Abra – Ibra

Biskop Karin Johannesson, Cecilia Wejryd representerade teologiska fakulteten,
Olivia Lundegårdh Svenska Kyrkans Unga, Torbjörn Rönnqvist domkapitlet
med ryggen mot syns domprost Annica Anderbrant.

Heliga Trefaldighets
kyrka mottogs biskop Karin
Johannesson under Annandag påsk.
Det var en mycket fin och
glädjerik gudstjänst där biskopen
välkomnades med bland annat
bibelord från kollegor och vänner.
Förutom biskopen medverkade
domprost Annica Anderbrant,
kontraktsprost Jan Anders
Jansson, kyrkoherde Karin Sarja,
Svenska kyrkans unga samt
många fler. Körsångare från
Svenska kyrkan i Gävle sjöng
under ledning av Joakim Andersson
och Ellen Weiss. På orgel, Per
Ahlman och Marcus Edgar. En
brasskvartett från Gävle symfoni
orkester bidrog också till musiken.
Efteråt var det fika i konsert
huset och många gäster ville
önska Karin Johannesson lycka
till i sitt nya ämbete.

Kyrkkaffe. Vid regn är vi
inomhus.
Lördag 22 juni 10.00
Strömsbro församlingshus
innergård

i e n f u l l s at t

bokningen 026–17 04 70 mån–tor 9.00–16.00 fre 9.00–14.00 lunch 12.00–12.45

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 9.30–15.00,
fre 9.30–14.00, lunch 12.00–13.00, dag före röd dag samt under sommarperioden mån-fre 09.30-12.00
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

Kom och kolla in ”Från Abra
till Ibra” i Svenska kyrkans tält
mellan GD/GIF. Vi finns som
vanligt på plats för dig där du
har möjlighet att fördriva lite
tid mellan tävlingarna.
Spela labyrintspel och lär dig
lite mer om intressanta
personer i historien.

Friluftsgudstjänst

OM INTRON
En hälsning från Svenska kyrkan i Gävle som skickas till 37 500 hushåll.
Tidningen kommer ut fem gånger 2019. 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.

GD/GIFolympiaden
25-26 maj

Gävle

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

ADRESSER TILL VÅRA KYRKOR OCH LOKALER
heliga trefaldighets kyrka Kyrkogatan 1, City tomaskyrkan Blockstensvägen 59, Sörby strömsbro kyrka Hillevägen 2, Strömsbro
staffans kyrka Staffansplan, Brynäs hemlingby kyrka Hemlingbyvägen 2, Hemlingby bomhus kyrka Holmsundsallén 66, Bomhus

Mässa på Nyöstertorpet

Söndag 14 juli 14.00
Margareta Johanssons väg

Sommargudstjänst
med EFS missionsförening i Gävle
Biskop Karin Johannessons pasto
rala område är hela Uppsala stift
förutom Uppsala pastorat. Biskopen
är ordförande i stiftsstyrelsen och
leder tillsammans med ärkebiskopen
prostmötena samt präst- och
diakonmöten.

Efter gudstjänsten är det
samling i Bygdegårdens lokal
där förtäring serveras.
Sön 28 juli 16.00
i Böna kapell

Gudstjänst på Bomhus Hembygdsgård
Söndag 11 augusti 11.00

björsjökyrkan Hövdingavägen 6, Bomhus mariakyrkan Forellplan 3, Sätra soldatkyrkan Västra Gränsgatan 2
kyrkans hus Kaplansgatan 1, City strömsbro församlingshus Iskällargatan 6, Strömsbro
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Danslovers
levande dansmusik

Träffpunkt, Gävle i samarrangemang
med Staffans församling. Fri entré.
Kaffeservering 30 kr.
Måndag 27 maj 13.00
Kaplansgatan 10

Sillunch med
underhållning

Johan Pliakas
är utbildad
socionom och
psykoterapeut på
Stickan som är ett
kriscentrum för
män. En verksam
het som stödjs av
Svenska kyrkan i
Gävle.

Föranmälan senast 21 maj
på 026-17 04 70 eller
gavle.bokning@
svenskakyrkan.se
Vide, 4 år tyckte det var spännande med ljuständningen.

Spagettigudstjänst
i Bomhus

med gudstjänst att göra
kan man undra? Jo, det är mycket
enkelt. Det är en kort, barnvänlig
gudstjänst som följs av en gemensam
middag för den som vill. Oftast något
med pasta och därefter dessert.
Tre av tjejerna, i kören Samklangen
som ska sjunga under kvällen heter
Louise, Elin och Ellen. De träffas en
stund före och sjunger upp tillsam
mans med körledaren Anna-Sara
Berencreutz.
– Vi har varit med ganska länge i
kören så vi är vana, men ikväll ska jag
sjunga solo så det är lite pirrigt ändå,
säger Ellen och sträcker lite på sig.
De skrattar och pratar i munnen
på varandra. Det märks tydligt att
de gillar att vara i Björsjökyrkan och
på frågan varför de är där svarar de
snabbt.
– Vi gillar att sjunga, busa, äta,
pyssla. Och så vi älskar att fika, det är
alltid gott. Vi är här för att det är kul
här, säger de med en mun.
Pedagogen Tomas Folkegård, som
tillsammans med musikern Anna-Sara
Berencreutz håller i de här gudstjäns
terna, säger att det brukar komma
runt 50 personer dessa kvällar och
barnen är delaktiga med sång och
ljuständning, gudstjänsten blir deras.
– Det är ett trevligt sätt att umgås
på. Vi sjunger, pysslar, äter och ber
tillsammans.
I slutet av gudstjänsten får den som
vill gå fram i kyrkan och tända ljus.
Det blir tyst och en speciell stämning
när var och en under stor koncentra
tion tänder just sitt ljus.
vad har spagetti

HÄR FÅR ALLT KOMMA TILL TALS
Stickan är ett kriscentrum för män. Den erbjuder rådgivning i livskriser och
vill ge män verktyg att hantera svåra situationer utan att till exempel ta till våld.
Just nu samverkar Svenska kyrkan i Gävle och Stickan om att hitta sätt att
prata om det svåra ämnet heder och hedersvåld.

I

ganska anspråkslösa lokaler i
Folkets hus i Gävle pågår det
dagligen samtal som berör det
mest skamfyllda och svåra för
män att ta upp. Svartsjuka,
problem i parrelationen, ensamhet,
sorg, sexualitet, ilska, aggressivitet,
att vara utsatt eller utövare av våld i
nära relationer är några av de sam
talsämnen som avhandlas i samtals
stolarna på Stickan.
Johan Pliakas, verksamhetsansvarig,
är en av de två personer som arbetar
här. Han berättar att förra året
var det cirka 130 män som besökte
mottagningen, i snitt kom de för tio
samtal.
– Stickan når grupper som ingen
annan kommer i kontakt med. Här är
det låga trösklar och lättillgängligt.
Många män föredrar att prata med
just en annan man, när det gäller de
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här områdena, säger han.
Stickan gör skillnad på våld i
allmänhet och våld i nära relationer.
När det gäller det sistnämnda utgår
kriscentrumet ifrån att de män som
utövar våld i dessa situationer inte är
en homogen grupp, men att de har
liknande sårbarhetsfaktorer. Vålds
utövare tolkar situationen dysfunk
tionellt, de uppfattar sig själva som
utsatta.
– I vår behandling får männen lära
sig att ta ansvar för sitt våld, till att
börja med att få insikt om sina stressoch provokationsmönster. På det
långsiktiga planet komma närmare
sin känslovärld, finna ett språk för
det och sin emotionella kompass för
att därigenom tillskansa sig en mer
nyanserad tolkningsförmåga, vilket
medför att man väljer andra hand
lingsalternativ än våld, säger han.

Utvärdering av Stickans verksamhet
och annan tillgänglig forskning visar
att över 80 procent av alla våldsutö
vare som får rätt behandling återfal
ler inte i våldsbrott.
Svenska kyrkan i Gävle stödjer
Stickans arbete ekonomiskt och med
expertis via ett samverkansavtal. I
det nuvarande avtalet arbetar kyrkan
och kriscentrumet med att ta fram
verktyg för att samtala om heder.
Till sin hjälp i detta arbete använder
man en referensgrupp som består av
män som på olika sätt har insyn i
hederskulturer. I det sammanhanget
lär, fördjupar och breddar man sig
i hur man tänker kring heder, våld,
könsroller med mera inom olika
kulturer och kontexter. Ledorden är
samforskande förändringsprocesser i
stället för undervisande i ”rätt-tänk”.
FOTO: K Y RKO G Å RDSENHE TEN

Vänligen ange specialkost
vid anmälan. 70 kr
Tisdag 28 maj 12.00
i Mariakyrkan

Gökottor

Torsdag 30 maj
08.00 Strömsbro kyrka
09.00

Bomhus manskör
Bomhus hembygdsgård

09.00

Mariakören. Ta med eget fika.
Nyöstertorpet (Margareta
Johanssons väg)

Presentation av
utredningen med
den nya församlings
indelningen
Enkelt fika serveras.
Onsdag 12 juni 19.00
i Mariakyrkan

Louise, Elin och Ellen sjunger
alla i kören Samklangen.

Kom och fika med kyrkoherden och prata om livet,
Gud eller vädret
13.00-15.00 dricker kyrkoherde Karin
Sarja gärna en kopp kaffe och pratar med dig.
Torsdag 13 juni på Agötorget på
Brynäs

Det blir fler spagettigudstjänster i höst men
dagarna är inte spikade än.
Håll koll på webben så
missar du inget
svenskakyrkan.se/gavle
Allt är gratis, men det krävs
en föranmälan för matens skull.
Sen är det fritt att ge en
frivillig avgift om man så vill.
Gudstjänst och middag pågår
mellan 17.30–20.00

EFS sommarfest
Tisdag 18 juni 17.00
i Strömsbro församlingshus

EFS surströmmingsfest
Fredag 16 augusti 18.00
i Strömsbro församlingshus
EFS Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, en
ideell organisation inom Svenska kyrkan.
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Vårkonsert
Heliga Trefaldighets vokalensemble.
Per Ahlman, orgel och piano. Marcus
Edgar, dirigent.
Söndag 26 maj 16.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

I välsignan och fröjd
– en folkmusikmässa
Medverkande är Hemlingbykören,
Mariakören och instrumentalister
Onsdag 29 maj 18.30 i Mariakyrkan

Afterwork-konsert
Stockholms Saxofonkvartett. Matias
Karlsen Björnstad, sopransaxofon.
Jörgen Pettersson, altsaxofon. Leif
Karlborg, tenorsaxofon. Linn Persson,
barytonsaxofon. Kvartetten bjuder på
ett varierat program med ny och
gammal musik från när och fjärran.
Fredag 31 maj 17.00 i Staffans kyrka

Försommarkonsert
med Hemlingbykören

Mässa under
regnbågen

Den 10 juni kommer Sveriges Radio till Mariakyrkan
för att spela in när Regnbågsmässa firas. Denna
gång kommer den att firas i form av ”Mässa under
regnbågen”. Kom och var med.
och nya ord men
utgår från våra kyrkors traditionella
liturgiska mässform. Regnbågen
står här som symbol för fred och
mångfald. Mässan kommer från
kulturkyrkan Jakob i Oslo där det
firas studentmässor varje söndag. De
kallas ”Jakobsmässor” och en av dem
heter ”Mässa under regnbågen”.
Textförfattare är Erik Hillestad,
som leder arbetet med Kirkelig Kul
turverksted, musiken är skriven av
Øyvind Kristiansen. Erik Hillestad
vill att den ska väcka våra gudsbilder
till liv och se hur varje människas
tro och varje religion kan bidra till
humanitet, fred och samexistens
över alla gränser trots våra olikheter.
Musiken är varm, melodiös och med
itativ. Den unisona sången ackom
panjeras av piano, bas, slagverk och
mässan har ny musik
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blåsinstrument. Leif Nahnfeldt, som
arbetar som studentpräst i Gävle,
har översatt den till svenska och den
firades första gången vid midnatts
gudstjänsten på Gävle Pride 2018.
Kom till Mariakyrkan 18.00 den
10 juni och öva sångerna tillsammans
innan inspelningen som börjar vid
18.30. Solister ur ungdomskören Vox
Novum och sångare ur församling
ens körer medverkar under ledning
av Ellen Weiss och Leif Nahnfeldt.
Vill du ha text och noter i förväg så
kommer de att finnas tillgängliga för
alla en månad innan i Mariakyrkan.
Musiker är Joachim Tromark, trum
pet och flygelhorn, Rasmus Diamant,
bas och Mathias Dahl, slagverk.
Gudstjänsten sänds i Sveriges Radio
P1 söndagen den 16 juni kl.11.00.

VAR MED I PRIDEPARADEN
DEN 17 AUGUSTI
Svenska kyrkan går även i år under
parollen ”Var inte rädd 365”. Kom
och gå med du också så att vi blir
många som sprider kärlek.
MER UNDER PRIDE
Skylttillverkning, workshops,
dropin-vigsel, regnbågsmässa,
afternoon tea och mycket mer
händer den 15–18 augusti. Alla
detaljer hittar du i sommar på
webben och i sociala medier.
gavlepride.com/programmet
svenskakyrkan.se/gavle/pride
VILL DU VARA VOLONTÄR
PÅ GÄVLE PRIDE?
Bidra med det du kan, vill och
hinner under Gävle Pride. All
kompetens behövs! Bidra med goda
idéer inför planering av Svenska
kyrkans medverkan vid Gävle Pride.
Arrangera skylttillverkning, sätta
upp tält, fungera som värd/värdinna
vid workshops, arbeta med logistik,
välkomna besökare i Svenska kyrkans
tält i Boulognern mm. Kan du prata
flera olika språk så får du gärna tolka
under workshops/arrangemang.
Var: En rad olika platser runt om
i Gävle 15–18 augusti.
Tid: Du bidrar under de timmar
och dagar du själv kan och har
möjlighet.
Vill du veta mer?
Therese Brandt, volontärsamordnare 026–17 04 00
therese.brandt@svenskakyrkan.se
eller Sven Hillert, 026- 17 05 10,
sven.hillert@svenskakyrkan.se

Sommarkonserter i Staffans kyrka
Kyrkan är öppen varje onsdag från 18.30 och då serveras det kaffe.

Romantik i Staffan:
Säsongsstart
– Vår längtans bygd
Staffans Motettkör. Joakim Andersson,
dirigent. Musik av Nystroem, Stenhammar
och Andersson
Onsdag 5 juni 19.00

Ithaka, min vita ö i havet
Maria Höglind, mezzosopran. Joakim
Andersson, orgel. Musik av Waldenby,
Rangström m.fl.
Onsdag 12 juni 19.00

Elfrida, Valborg och några till
Christina Gagge, orgel. Musik av
Andrée, Aulin, Nixon och Löfberg
Onsdag 19 juni 19.00

Operaönskekonsert på orgel
Joakim Andersson, orgel. Musiken önskar
du som publik! Lämna ditt önskemål
senast 1 juni till joakim.andersson@
svenskakyrkan.se eller på 026-17 05 68.
Onsdag 26 juni 19.00

Pianopoesi
Joakim Andersson, piano.
Musik av Skrjabin och Debussy m.fl.
Onsdag 3 juli 19.00

Ballongfärden
mot Nordpolen

Christina Gagge, dirigent. Hemlingbykören sjunger in sommaren med kända
och okända sånger.
Sön 2 juni 18.00 i Staffans kyrka

Sommarkonsert med
Strömsbro kyrkokör
Onsdag 12 juni 19.00
i Strömsbro kyrka

Joakim Andersson, orgel. Musik
av Chopin, Delibes och Andersson
(uruppförande av tondikten ”Örnen”)
Onsdag 10 juli 19.00

Musikaliska doldisar
Joakim Andersson, orgel. Musik av
Bowen, Anderssen, Asma m.fl
Onsdag 17 juli 19.00

Den vackraste
orgelsymfonin
Joakim Andersson, orgel.
Musik av Otto Olsson
Onsdag 24 juli 19.00

Brahms ungerska danser
Ludvig Nilsson, piano.
Joakim Andersson, piano.
Musik av Johannes Brahms, m.fl.
Onsdag 31 juli 19.00

En stund på jorden
Therese Larsson, sång. Christina Gagge,
piano. Musik av Laleh, Lisa Nilsson,
Sonja Aldén m.fl
Onsdag 7 augusti 19.00
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #2 A P R I L I 2019
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Fira sommaren i City!

Heliga Trefaldighets kyrka håller öppet
12.00-16.00 alla vardagar under sommaren.
I och utanför kyrkan blir det sommarcafé med musikunderhållning, tornuppstigningar, skattjakt och mycket mer. För vidare information gå in på
svenskakyrkan.se/gavle eller följ oss på Facebook: Heliga Trefaldighets
kyrka. På lördagar är det ibland dop eller vigslar i kyrkan och 11.00 firar vi
högmässa varje söndag under sommaren!

Ditt bästa
sommarminne?
Av: Ellen Hansson, Matilda von
Matérn och Tindra Lindblom.

4th of July
kom och grilla med
oss fjärde juli

HELEN LINANDER
PRÄST

Visste ni att vi har en amerikanska i personalgruppen?
Amber är från USA och vill
därför dela traditionen av att
fira 4 juli med er!
Kom till Mariakyrkan där vi
grillar på den amerikanska
nationaldagen. Vi äter tillsammans och håller en liten
quiz kring den amerikanska
historien.

Veckan vi praoade på kyrkan

Frivillig avgift 40 kr för vuxna,
gratis för barn.
Torsdag 4 juli 12.00
i Mariakyrkan

När jag badade vid
Harnäsbadet på fina
sommardagar under min
barndom där det luktade
starkt av barr och sand.

Musikgudstjänster
Lördag 8 juni 17.00
i Strömsbro kyrka
Lördag 22 juni 18.00
i Heliga Trefaldighets kyrka
Lördag 22 juni 18.00
i Bomhus kyrka

I mars var tre elever från årskurs 8 och gjorde prao hos Svenska kyrkan i Gävle.
Det blev inte på något sätt som de tänkt sig. Läs deras egna ord om veckan.
TINDRA LINDBLOM
Praoveckan hos Svenska kyrkan i
Gävle var verkligen över mina för
väntningar. Jag trodde att vi skulle få
sitta och lyssna på allt som har med
Gud och Jesus att göra, men det var
helt tvärtom.
Vi blev väl bemötta av den trevliga
personalen. Vi blev erbjudna ett
väldigt varierande schema där vi till
exempel fick prova att vara förskol
lärare och testa brandlarmet.
Så det är absolut en plats jag skulle
rekommendera om du vill lära dig
mycket under din prao.
ELLEN HANSSON
Veckan jag praoade hos Svenska
kyrkan i Gävle var mycket intressant
och jag fick lära mig mycket nytt om
kyrkan jag inte visste om. En dag var
vi på möten och vi en annan dag var
på krematoriet. Mycket välplanerat
och varierat schema.
Jag rekommenderar att praoa hos
Svenska kyrkan om man vill lära sig

S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #3 J U N I 2019

”

När jag tänker
på kyrkan tänker
jag på Bibeln och
gudstjänster, men
denna vecka har
jag fått lära mig
att kyrkan är så
mycket mer än
bara det.

”

många olika saker om fastigheter
men även prova på alla olika yrken
som erbjuds. Väldigt trevliga kollegor
samt en trivsam arbetsmiljö.
Jag hade tänkt mig att vi skulle
sitta och läsa Bibeln inne i en kyrka
hela dagarna men det var verkligen
inte det vi gjorde och det är inte
heller en särskilt stor del i att jobba
med kyrkan.
MATILDA VON MATÉRN
Den här veckan har varit väldigt rolig
och lärorik och nästan allt annat än
jag trodde att den skulle vara. När
jag tänker på kyrkan tänker jag på
Bibeln och gudstjänster, men denna
vecka har jag fått lära mig att kyrkan
är så mycket mer än bara det.
Vi har till exempel fått gå på
tornvandring i Heliga Trefaldighets
kyrkas klocktorn. Vi har även fått
lära oss hur det går till när det görs
felanmälningar och hur ventilation
och värme används i kyrkor.

ELISABETH PÅHLMAN
VIK. RECEPTIONIST

Sinnesrogudstjänster

Fredag 31 maj 19.00 i Heliga Trefaldighets kyrka
Gästande band: The last cow

När jag var 7 år och fick ett
föl är ett mycket fint minne
men även att få bada vid
stugan tyckte jag var mycket
roligt som barn.

Fredag 28 juni 19.00
Gästsolister: L-G Persson och Pia Edström. Sinnesrobandet
Under hela 2019 är sinnesrogudstjänsterna
i Heliga Trefaldighets kyrka istället för Staffans kyrka.

Regnbågsmässa
Måndag 10 juni 18.30
i Mariakyrkan
Vox novum sjunger

Söndag 18 augusti 18.00
i Mariakyrkan

SOFIA JEPPSSON
MUSIKPEDAGOG

Jag är tacksam över alla
somrar utanför Uddevalla jag
hade som barn där jag skapat
många fina minnen.
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DAGS ATT BLI KONFIRMAND

Att konfirmeras är kul, man får nya kompisar och känner sig värdefull, unik och
behövd. Så brukar konfirmanderna svara när man frågar dem. I höst är det du
som är född 2005 som har chansen att bli konfirmerad tillsammans med många
andra i din årskurs. För det är i åttan som det är vanligast att man konfirmeras.
Vi pratar om livet och om tro och
upptäcker nya saker. Här finns ut
rymme för många viktiga frågor som
vi kanske inte alltid får tillfälle att
ställa. Frågor om kärlek och vänskap,
glädje och sorg, död och liv, Gud och
Jesus och kristen tro. Vi fikar och

tar det lugnt tillsammans. Du kan
välja mellan LAN och film, att resa
och vandra eller att åka på läger. De
andra konfirmanderna är lika gamla
som du och de unga ledarna som
finns i alla grupper är några år äldre.
Inom kort får du och dina föräldrar

LAN- OCH
FILMKONFA

För dig som är intresserad av gaming och film finns lan- och
filmkonfa. Vi träffas på torsdagar i Strömsbro kyrka och samtalar
om kristen tro, ofta kopplat till dataspel och den digitala världen.
Några helger arrangerar vi spelnätter (LAN) i Tomaskyrkan.
Under året deltar vi i något dreamhack eller liknande.
Kontaktperson Maritha Lechnio
maritha.lechnio@svenskakyrkan.se
026-17 05 98

brev om konfirmationen. Vi kommer
också att berätta om konfirmation på
Stolt och nykter och Gävle Pride, men
även här kan du läsa om vad som
finns för dig att välja på till hösten.

I MIN
EGEN TAKT

Du som har en funktionsvariation är
självklart varmt välkommen att bli konfirmand. Konfirmationsgruppen i min
egen tak t vänder sig till dig som vill gå
i en liten grupp. Hör gärna av dig om
du har frågor eller andra önskemål.
Kontaktperson Maria Blixt
maria.blixt@svenskakyrkan.se
026-17 05 34

RESEKONFA
För dig som tycker om att resa finns resekonfa .
Det finns flera olika resegrupper och om du anmäler dig till
resekonfa så ska du ange vad du väljer i första, andra och
tredje hand. Eftersom vi värnar om miljön så reser vi med
tåg när det är möjligt. Resorna blir vid påsk eller
Kristi Himmelsfärd.

HÄR- OCH NÄRAKONFA
För dig som vill prova på olika sätt att söka och uttrycka
dig på finns HÄR OCH NÄRAKONFA. Vi träffas på
tisdagar i Björsjökyrkan. Vi gör utflykter, åker på två
läger under året samt konfirmeras i maj. Vi dramatiserar
berättelser, målar, samtalar, arbetar med händerna och
satsar särskilt på musik och sång.

Resegrupp 1 träffas på tisdagar
i Hemlingby kyrka och reser till Köpenhamn.
Kontaktperson Moa Sjögren
moa.sjogren@svenskakyrkan.se
026-17 04 13

Kontaktperson Sveneric Dahl
sveneric.dahl@svenskakyrkan.se
026-17 05 21

Resegrupp 2 träffas på tisdagar
i Tomaskyrkan i Sörby och reser till Berlin.
Kontaktperson Meta Måhl
meta.mahl@svenskakyrkan.se
026-17 05 51
Resegrupp 3 träffas på onsdagar
i Mariakyrkan i Sätra och reser till Wales.
Kontaktperson Angelica Franzén
angelica.franzen@svenskakyrkan.se
026-17 05 79
Resegrupp 4 träffas på måndagar och någon helgdag
i Strömsbro och reser och vandrar i Skåne.
Kontaktperson Hella Linander
helen.linander@svenskakyrkan.se
026-17 04 36
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Anmäl dig
senast den 16/9

till gavle.bokning@svenskakyrkan.se
I anmälan skriver du; ditt namn, telefon,
personnummer, namn på dina vårdnadshavare och telefonnummer till dem.
Välj mellan här

och när akonfa ,

l an och filmkonfa , i min egen tak t

och resekonfa .

Om du väljer resekonfa ska du skriva
vilken resegrupp du vill vara med i, i
första hand, andra hand och tredje
hand.

ANDRA CHANSENKONFA

VUXENKONFA

För dig som är 16-19 år och inte är konfirmerad
finns andra chansenkonfa . Här får du prata om
livet och om tro och upptäcka mer om dig själv
och mer av vem Gud är. Inbjudan skickas ut i
oktober och vi träffas på onsdagar i Mariakyrkan
i Sätra under våren 2020 och konfirmeras före
sommaren. Vi hoppas också kunna åka på en resa
tillsammans.

Gruppen vänder sig till dig som är vuxen och
inte konfirmerad och till dig som vill göra om
din konfirmationstid. Vi samtalar kring ämnen
som Gud, kyrkans historia, bön, våra högtider, de
10 budorden, Jesus, gudstjänsten, samt tar oss an
Bibeln med hjälp av den moderna bibelforskningen.
Vi träffas 10 vardagkvällar (troligtvis tisdagar)
med start i januari 2020. Vi kommer även att åka
på en övernattning på kursgård. Konfirmation
april 2020.

Anmälan och frågor
kontaktperson Maritha Lechnio
maritha.lechnio@svenskakyrkan.se
026-17 05 98

Anmälan och frågor
kontaktperson Linda Bodin Sporre
linda.bodin.sporre@svenskakyrkan.se
026-17 04 42, sms 070-280 57 78
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Sommarcaféer
Hemlingby kyrka
Fyra tisdagar i juni 13.00-16.00. Caféerna inleds med andakt 12.45. Därefter underhållning och kaffeservering.
För dig som har svårt att ta dig dit
finns möjlighet att få skjuts från Brynäsgatan 33 (gamla Staffans Hus) och
från Andersbergs centrum.
Ring Roger Holmström 026-17 05 64
för anmälan och ytterligare information.
4 juni ”I dur och moll,
gammalt och nytt”
Underhållning med trubadur
Mats Lindblom.

Niklas Raihle-Lövblad, Lucas Åberg och Kumba Faye,
har tillsammans med sin klass jobbat fram en fotoutställning
under temat Det här är tro för mig.

GYMNASIEPROJEKTET
Under våren har ett samarbete
mellan två av Gävles gymnasieskolor
och Svenska kyrkan i Gävle inletts.
Eleverna på Polhemsskolan och
Borgarskolan har på olika sätt använt
sina kunskaper till att dels göra en
mobil fotoutställning och dels göra
kortfilmer om kyrkans verksamheter.
Polhemsskolans
program Administration, handel och
varuhantering, Niklas Raihle-Löv
blad, Lucas Åberg och Kumba Faye,
har tillsammans med sin klass jobbat
fram en fotoutställning under temat
Det här är tro för mig.
Tankarna kring ordet tro var
vitt skilda i klassen. Vissa tänkte på
Brynäs hockeyspelare när de tänkte
på tro, någon tänkte på Allah, andra
tänkte på sig själva och en förknippade
ordet med de gamla asagudarna.
– Det gick jättebra att jobba med
utställningen, säger Lucas och de
andra håller med. Det var kul att fota i
Boulognerskogen och spännande med
vernissage i Mariakyrkan.
Fotoutställningen är mobil och står
nu i Mariakyrkan fram till den 16
juni. I skrivande stund är det ännu inte
t r e av e l e v e r n a på

S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #3 J U N I 2019

klart var den finns att titta på under
sommaren och hösten men håll koll på
vår webb så missar du inget.
De tre ungdomarna är inte klara
med sina studier på Polhemsskolan
än, men drömmer om att börja jobba.
Kumba har ett stort klädintresse och
vill gärna arbeta i klädbutik eller kan
ske ännu hellre ha en egen klädaffär
medan Lucas gillar musik och vill helst
jobba i en musikaffär. Niklas däremot
brinner för bilar och kan tänka sig att
jobba med något som har med bilar att
göra, som till exempel besiktningsman.
– Jag gillar att spela gitarr men mitt
största intresse är nog att surfa på
datorn och läsa om solsystemet,
rymden, Vintergatan och gamla
asagudar. Tor och hans hammare är
mina favoriter, säger Lucas. Och så
tror jag på Gud också, tillägger han
och ler med hela ansiktet.
Kumba hänger mest på stan med
sina kompisar när hon är ledig och
lyssnar gärna på Rihanna. Ibland går
hon till moskén uppe på Söder också,
medan Niklas helst åker runt i Valbo
med epatraktorn och strögar.
– Strögar, ja det är typ som att åka
raggarrundan och spela hög musik,
säger han och skrattar.

FOTOUTSTÄLLNING
I MARIAKYRKAN
15 maj – 16 juni.
Välkommen!

11 juni ”Den blomstertid
nu kommer i ord och ton”
Underhållning med Four Good Feelings
Josef Nawrocki, Elisabet Östrand, Hans
Johansson, Roger Holmström.

25 juni ”Glad sommarjazz”
Traditionsenlig avslutning för sommarens
caféprogram med underhållning av
Lasse Ädels kvintett korvgrillning och
annat smått och gott.

Heliga Trefaldighets kyrka
Tisdagar i juli 13.00-15.00.
Programmet hålls utanför kyrkan
om vädret tillåter.

FILMER OM
VERKSAMHETEN
På Borgarskolan är det
eleverna som går medieinriktningarna på Samhällsvetenskapliga och Estetiska
programmen som arbetat
med att göra små korta filmer
om vad Svenska kyrkan i
Gävle har att erbjuda förutom gudstjänst på söndag.
Filmerna kommer bland annat hamna på Svenska kyrkan i
Gävles webb
svenskakyrkan.se/gavle
och Facebooksidan
Svenska kyrkan i Gävle

2 juli Sommarcafé med allsång
"Jag vet en dejlig rosa", Carina och
Roger Wennberg, Kaffeservering.
9 juli Musik i sommartid
med Mats & Roger
Mats Lindblom och Roger Holmström.
16 juli Sommarcafé med allsång
”Min röst och mitt pianospel"
Hans-Gunnar Högstedt, sång
och piano.
23 juli Sommarcafé med allsång
Four Good Feelings. Roger Holmström,
Elisabet Östrand, Josef Nawrocki,
Hans Johansson.
30 juli Sommarcafé med allsång
Underhållningsmusik av gammal
god årgång. Gavle kammartrio, Irene
Silverstone, violin, Nils-Erik Blommé,
cello, Stellan Alneberg, piano.

20:Fika kostar

18 juni ”Hjärtats sånger”
Underhållning med Therése Larsson
och Christina Gagge.

Björsjökyrkan

Tomaskyrkan

Tre torsdagar i augusti 18.00 bjuds du
in till musik och fika i Björsjökyrkan.

Musikal- och
sommarsånger

8 augusti
Musikaler, operetter och pärlor ur
den svenska visskatten med Rolf
Wickenberg och Thomas Nordlund
samt pianisten Gunnar Aldén.

Torsdag 20 juni 14.00

15 augusti
”Så skimrande var aldrig havet”
Hela familjen Berencreutz musicerar
tillsammans och bjuder på en blandad
repertoar; jazz, pop, visa och opera!
22 augusti Kryddans jazzband
Detta mycket populära 7-mannaband
återkommer för att än en gång bjuda
publiken på en härlig kväll i jazzens tecken.

Innergården vid Strömsbro
församlingshus.
Vid regn är vi inne i samlingssalen.

3 juli 14.00 Sommarsånger och allsång
17 juli 14.00 Underhållning

Mariakyrkan
Onsdag 10 juli och
onsdag 24 juli 14.00

Ideell till sommarcaféerna?
Vill du vara med och hjälpa till på caféerna som ideell? Eller kanske du redan
brukar hjälpa till - men är sugen på att
hjälpa till på fler ställen?
Kontakta någon av våra
ansvariga för mer information
Meta Måhl,
City & Sörby,
026-17 05 51,
meta.mahl@svenskakyrkan.se
Amber Cook,
Sätra & Strömsbro,
026-17 04 33,
amber.cook@svenskakyrkan.se
Roger Holmström,
Brynäs & Hemlingby,
026-17 05 64,
roger.holmstrom@svenskakyrkan.se
Tomas Folkegård,
Bomhus,
026-17 05 53,
tomas.folkegard@svenskakyrkan.se

Foto: Kat C. Palasi/Ikon SK19064
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Nytt NAMN
VI LEVER ALLA UNDER
SAMMA
viktiga
SAMMA HIMMEL
ARBETE
Vi har alla samma rättigheter. Var med
i kampen för varje människas rätt till
ett värdigt liv.

S

om tidigare nämnts i Intron
har nu Svenska kyrkans
internationella arbete bytt
namn till Act Svenska
kyrkan. Det är viktigt att
uppmärksamma att vi alla lever
under samma himmel och har samma
rättigheter. Men verkligheten ser
tyvärr inte alltid ut så. Därför behövs
Act Svenska kyrkan.
Tillsammans med över 150 kyrkor
och trosbaserade utvecklingsaktörer,
arbetar Act Svenska kyrkan mot fat

svenskakyrkan.se/act

S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #3 J U N I 2019

tigdom, förtryck och orättvisor. Act
Svenska kyrkan gör det möjligt att
arbeta effektivt och långsiktigt med
utvecklingssamarbeten samt att ha
en stark påverkansröst i exempelvis
jämställdhetsfrågor.
På många platser är kyrkan en vik
tig normbildare och påverkar bland
annat synen på kvinnors och mäns
roll i samhället. Därför har kyrkor
en unik möjlighet att driva frågor för
jämställdhet och mänskliga rättig
heter.

Angel är här två år och bor i flykting
lägret Kakuma i norra Kenya. Angel
växer upp i flyktinglägrets hårda tillvaro
där matransoneringen ständigt minskar
och föräldrarna får kämpa hårt för att
ge sin dotter tillräckligt med mat. I
lägret finns en fritidsverksamhet som
Act Svenska kyrkan stödjer på plats.
Där pågår bland annat ett arbete att
mobilisera och stärka tjejer.

16

17

UTSTÄLLNING I SOMMAR

PRESENNINGSIKONER

DROP-IN PÅ
ALLA HJÄRTANS DAG
Det är många människor i Staffans kyrka den här sena eftermiddagen.
I kyrkan står Jimmy och Maria med sina tre barn, Elwa 5 år, och Noel och
Leon, 7 månader och väntar på sin tur att döpa tvillingarna.
FOTO MAGNUS ARONSON
Elwa sitter och ritar vid barnbordet.
De har passat på att komma till kyr
kan just idag då det är drop-in-dop.
– Det känns viktigt att döpa
barnen och tiden går fort när man
är småbarnsförälder, så därför valde
vi det här alternativet, säger Jimmy
och Maria. De berättar också om att
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när dottern Elwa döptes arrangerade
de en stor dopfest och nu räcker inte
tiden till med allt vad det innebär. Att
komma hit känns smidigt, inget att
planera i förväg utan man får allt i ett
paket. Efter ett tag kommer prästen
Ann-Kristin och ber dem följa med
in i ett rum för ett kort dopsamtal.

Psalmerna har de redan valt från en
lista medan de väntade. Sedan döps
Noel och Leon, och efteråt firas det
med kaffe/saft och tårta. Förutom
den här familjen döptes ytterligare
sju personer och fyra par gifte sig.

Ikoninspirerade bilder – slagmetall, slitna
presenningar, form, känsla och färger från
ikonernas värld. Det är vad Mats Hermansson
använder när han skapar.
– Men jag målar inte ikoner. Det känns an
geläget att säga det tydligt. Jag är på tok för
otrogen och experimentell i mitt målande för
att platsa i ikonmålarnas skara.
Mats Hermansson är inte bara konstnär han
är även domprost i Visby och redan från
hans ungdomsår har han varit fascinerad av
ikonmåleriet.
– Den östliga kyrkans rika bildspråk är in
spirerande att ta spjärn emot och syftet är att
skapa en vacker bildbrygd med läkande och
lugnande inverkan på människor, säger Mats.
Han menar att målandet är rekreation för ho
nom och utställningens bilder är skapade på
lediga stunder, framförallt på somrarna i hans
svärmors sommarhus i Småland, Flivik.
ÅTERBRUKSBILDER
– Mina bilder är en återbruksdemonstration.
De är målade på gamla presenningar som
jag tiggt till mig på det nedlagda regemen
tet i Örebro, där jag bodde tidigare. De är
lagade och lappade – ett fint hantverk. De
är slitna och härjade – men ändå så vackra.
Eller kanske just för att de har en historia så
är de vackra. Som människor. Jag vill visa att
det som tidigare ansetts förbrukat är vackert
och användbart – och så verka för skapelsens
överlevnad.
www.presenningsikon.se
Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle
16 juni – 1 september 2019
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Eric, Moa och Maria tycker det är bra att Andra chansen
finns och kan rekommendera andra att konfirmera sig även
om det inte blev av när de var 14 år.

BARNENS SIDA

Samtalskorten gruppen
brukar diskutera och prata i kring.
Armbandet, Frälsarkransen, som har
pärlor som alla betyder olika saker.

ALLA TROR OLIKA

DET ÄR HÄFTIGT

Blev det där med konfirmation inte av när du var 14? Det är lugnt, för
Andra chansen är till för dig mellan 16 och 19 som vill prata om livet och
om tro, upptäcka mer om dig själv och mer av vem Gud är.
av mars sitter
fem ungdomar uppkrupna i några
soffor i Mariakyrkan i Sätra. De sjunger
psalmen Du vet väl om att du är
värdefull till kompet från prästen Sven
Hillert som spelar gitarr. Innan sången
pratade gruppen om orden Kärlek och
Älska. Vem man älskar, hur man vill
bli älskad och hur visar man kärlek
egentligen? Att prata om stora ord är
att prata om livet och en konfirma
tionsgrupp kan vara ett ställe att få tid
att aprata om just livet.
Eric Thunström konfirmerade sig
i Andra chansen 2018 och är nu ung
konfaledare.
– Jag gillar att den här möjligheten
finns. Det kan ju vara så att föräld
rarna inte vill att man konfirmerar
sig, men när man blir äldre kan man
bestämma det själv.
Varje år hör Svenska kyrkan i Gävle
av sig till alla 14-åringar, i de fyra
församlingarna som ingår i Svenska
en onsdagskväll i slutet
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kyrkan i Gävle, för att berätta om årets
konfirmationsgrupper.
En av dessa grupper är Andra
chansen och den riktar sig till dig som
av någon anledning inte valde att vara
med när du var yngre. Kanske var
det för mycket just då. Kanske fanns
det lite förutfattade meningar om vad
konfirmationen är. Eller kanske kände
du inte för det just då helt enkelt.
För Moa Åhs Lundborg och Maria
Landin var det så att de ville konfir
mera sig när de var 14 men missade
tillfället. Maria läste senare om möjlig
heten till Andra chansen i Intron och
hoppade på när hon var 16 år istället.
Och Moa kände Eric Thunström sedan
tidigare och det var anledningen till att
hon tog steget och började i gruppen.
– Eric sa att det var roligt här och
eftersom jag egentligen ville gå när
jag var 14 så tog jag chansen nu när
Andra chansenkonfan drog i gång i
januari i år. Vi går här från januari

till juni och då blir det konfirmation
för oss.
– Vi träffas varannan vecka och då
pratar vi bland annat om livet, kärlek
och tro. Vi sjunger, gör armband,
träffar människor och så får vi mat.
Det är jättekul, säger Maria och Moa
håller med. Maria fortsätter:
– Jag hade ingen aning om vad som
väntade när jag började här. Trodde
vi bara skulle prata, men vi går på till
exempel mässor och just i dag är det
en konsert vi ska lyssna på. Det ska bli
intressant och spännande.
– Jag tror till exempel inte på Gud,
säger Moa men jag tror på någon
ting och då känns det bra att kunna
prata om det här. Och det jag tycker är
roligast är att få veta vad andra har för
tankar om Gud och kristendomen.
Maria flikar in att inte hon heller är
religiös men att hon har andra tankar
som känns viktigt att få tid att prata om.
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Introns praoelever Tindra, Ellen och Matilda delar med sig av ett smart
och snyggt lock till ditt glas i sommar. Ett bra sätt att hindra getingar
att krypa ner i glaset… men kolla alltid ändå för säkerhets skull så inget
ovälkommet badar i din dricka.
1

Mät glasets diameter och se
till att din pärlade frukt blir
lite större.

2

Pärla en frukt, t ex citron
eller vattenmelon, se bilder.
Kom ihåg att lämna ett hål i
mitten där sugröret ska träs på.

3

När frukten är klar ska den
strykas så att den kan tas bort
från plattan. Lägg ett bakplåtspapper på pärlorna och

DU BEHÖVER

En rund pärlplatta
Pärlor
Strykjärn och
vuxen till hjälp

ta hjälp av en vuxen att stryka
på pärlorna så att de smälter i
toppen och flyter ihop en aning.
4

Låt svalna och ta bort pärlplattefrukten från pärlplattan
och lägg den som ”lock” på
glaset och stick ner ett sugrör.
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Det bästa med mitt jobb?
Att få förmedla kyrkans budskap via våra kanaler och med
det försöka nå dem som ännu
inte hittat hit.

CHOKLADKAKA
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INGREDIENSER

GLASYR

200 gram smör
3 dl socker
3 stora ägg
200 gram mörk choklad
2 dl vetemjöl

50 gram mörk choklad
50 gram smör
Form:
1 ½ liter.
190 grader.

GÖR SÅ HÄR
1. Sätt ugnen på 190 grader. Smält
200 gram smör, rör ned 3 dl socker.
Låt smörblandningen svalna men
fortfarande vara mjuk. Rör ned
äggulorna en i sänder. Smält 200
gram choklad i vattenbad och
tillsätt den växelvis med mjölet
i smörblandningen. Rör allt väl.
Blanda ned, med stor försiktighet,
de mycket hårt vispade äggvitorna.
2. Häll smeten i smord och mjölad
form (med avtagbara kanter),
grädda i ca 30 minuter. Choklad-

kakan ska ha ett torrt skal när den
tas ut ur ugnen men fortfarande
vara kladdig inuti. Stjälp upp kakan
och låt den svalna. Den smakar när
den kallnat, som finaste chokladtryffel.
3. Glasering: Smält den resterande
chokladen, rör smöret mjukt däri.
Bred blandningen snabbt över och
runt hela kakan.
Servera med skivade jordgubbar
och grädde.

Gör helst när jag är ledig?
Sjunger! Bakar och lagar mat
och pysslar i mitt växthus.
Favoritbakverk?
Chokladkaka Victoria såklart!
Den är otroligt god och
räcker till många.
Missar absolut inte?
Körövningar och konserter!
Reser jag helst till?
Min dotter Alma och hennes
pojkvän Oskar som bor i USA
stora delar av året och till
min son Emanuel som bor i
Stockholm.

