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Vilka är det
gudlösa folket?
SLÅ TILL PÅ
ALLA HJÄRTANS DAG
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LEDARE

Aftonbön-Meditation
Varje tisdagskväll ber vi aftonbön i
tidegärdens form i Strömsbro kyrka.
Bönen har en fast struktur med
växelläsning av psaltaren och andra
bibeltexter, men också plats för fri
bön. Därefte r sitter vi i tystnad i
15 minuter – en tyst meditat ion.
Meditationen sker antingen på stol
eller bönepall. Introduktion 17.45
för dig som är ny. Ledare: Rickard
och Helena Borgenback.
För mer information 070-27 888 18,
helena.borgenback@svenskakyrkan.se
Tisdagar 18.00-18.40
i Strömsbro kyrka

Du är
viktig!

S

å skriver vi 2019. Det
känns lite ovant först,
det där att skriva en ny
siffra i slutet av årtalet
och att vänja sig vid att
det är ett nytt år. Det
kan vara jobbigt att förlika sig med
det som varit, det som blev just mitt
liv under det år som gått. Det kan
vara spännande med det nya som

Handarbeta
tillsammans
Arbetskretsen
Vi samlas till gemenskap med andakt,
fika och eventuellt handarbete.
Tisdagar ojämna veckor, 13.00
i Strömsbro församlingshus

ALL A HJÄRTANS DAG!

väntar. Hur det än är och vad som än
blir så får vi vila i Gud, att Gud bär
oss i liv och död och evighet.
Det nya året erbjuder många möjlig
heter till möten och gemenskap, bön
och sång, samtal och eftertankar i allt
det som Svenska kyrkan i Gävle bjuder
in till. Välkommen att vara med, du är
viktig, dina funderingar, din längtan,
det som du vill bidra med.

I början av det nya året kan ord från
en psalm som sjungs vid nyår få ut
trycka det som jag tror vi alla önskar
för oss själva och våra medmännisk
or: ”Giv hus och hem och dagligt
bröd. Giv världen fred och enighet.”
Jag önskar dig hopp, livsmod och
Guds välsignelse under 2019!
Karin Sarja, kyrkoherde

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.
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

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 9.00–15.00, fre 9.00–14.00,
lunch 12.00–12.45, 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, 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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Tro, hopp och kärlek
– drop-in i Staffans kyrka

På alla hjärtans dag, firar vi ”Tro, hopp och kärlek”

då vi firar kärleken
mellan människor och mellan Gud
och människor. Präster, musiker,
vaktmästare, kaffe och tårta finns för
er som längtar efter att fira kärleken
till varandra, och för dig som oavsett
ålder vill bli döpt. Det är bara att
komma, vi ordnar resten!
det blir en festdag

Drop-in – så här går det till

Du kommer till kyrkan. Där välkom
nas du av kyrkvärdar. Blanketter
tas fram och vigselpar har med sig
hindersprövning, som beställs i god
tid före på Skatteverket, samt legiti
mation. En av er måste vara medlem
i Svenska kyrkan. Om det är många
som kommer samtidigt kan man få
vänta en stund. Därefter träffar ni en
präst och har ett kort samtal om dop-/
vigselgudstjänsten och om era tankar
och eventuella frågor. Musiken väljs
utifrån en färdig lista (listan finns på
svenskakyrkan.se/gavle/drop-in-dopoch-drop-invigsel-i-staffans-kyrka).

Titta gärna på den i förväg och gör era
val. Till ett dop väljer ni två psalmer.
Till en vigsel väljer ni två psalmer
samt två musikstycken till ingång res
pektive utgång. Den här dagen kan vi
av praktiska skäl inte erbjuda annan
musik än den som står på listan. Kyrk
värdar finns på plats om bröllopsvittnen
behövs. De kan även medverka i dop
gudstjänsten. Efter gudstjänsten bjuds
ni på cheesecake och kaffe/te/festis
(glutenfritt alternativ finns).
Dopklänning, som passar barn upp
till ca 6 månader, finns att låna. Det
behövs dock inga speciella kläder vare
sig till dop eller vigsel. Man har på sig
precis det man vill.
Glöm inte giltig hindersprövning,
utan den kan vigsel inte ske.
Välkommen på alla hjärtans dag
och fira kärleken!
Alla hjärtans dag, torsdag 14 februari
15.00–20.00 i Staffans kyrka

Lördagskretsen
En stunds gemenskap med fika, valfritt
handarbete och en tanke inför helgen.
Lördagarna 26/1, 23/2, 23/3,
14.00 i Strömsbro församlingshus
Arbetskretsen i Bomhus
Arbetskretsen i Bomhus är en ideell
förening och en öppen gemenskap
som arbetar för att kunna ge hjälp till
behövande människor både nära och
fjärran. Man deltar i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar. Ingen
föranmälan och material för eventuell
tillverkning finns att låna.
Vill du veta mer så ring
Ingegerd Jansson 070–213 80 68
Tisdagar ojämna veckor 13.00
i Björsjökyrkan, Bomhus

Stickcafe i Maria
Kom och handarbeta. Vi fikar tillsammans.
Torsdagar 9.30–11.30
i Mariakyrkan Sätra

Stickcafé i Bomhus
En öppen gemenskap där vi stickar
för att skicka det som vi har gjort till
barn som behöver värmas. Fika, goda
samtal och handarbetsmaterial finns
på plats. Ingen föranmälan eller förkunskap krävs.
För mer information,
Ingegerd Jansson 070–213 80 68
Torsdagar jämna veckor fr 24/1,
10.00–12.00 i Björsjökyrkan, Bomhus
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Kyrkogårdarna

STENSÄKERHET

Begravningshuvudmannen*, Gävle
pastorat, är skyldig att se till att
begravningsplatserna är en säker
miljö både för besökare och anställda.
Gravstenar som är dåligt förankrade
kan utgöra en fara och Centrala
Gravvårdskommittén har tagit fram
riktlinjer för stensäkerhetsarbetet.
Under 2019 kommer samtliga
stående gravstenar på Skogskyrko
gården, som är högre än 30 cm, att
kontrolleras. Berörda gravrättsinne
havare kommer att bli kontaktade
innan arbetet påbörjas, vilket är
planerat att starta under maj månad.

Bild till Enastående

Kyrkogårdsenheten äger rätt att
lägga ned stenar som utgör en fara
för säkerheten men det är berörd
gravrättsinnehavare som bär ansvar
för att stenen åtgärdas om den inte
klarar kontroll eller provtryckning.
Enligt gällande riktlinjer framgår att
kontroll med provtryckning ska ske
minst vart femte år. Kostnader för
åtgärd av sten ligger på den enskilde
gravrättsinnehavaren.
Kyrkogårdsenheten planerar att
genomföra provtryckningar för
Skogskyrkogården 2019, Gamla
kyrkogården 2020 och Bomhus
kyrkogård 2021.

Enastående
Vill du hitta nya vänner för dig och ditt
barn? Då är du välkommen till vårens
träffar då vi äter middag, pratar och
leker i en avkopplande och kravlös
miljö. Kostnad 40 kr/vuxen, gratis
för barnen. Om du hinner får du
gärna skicka ett sms dagen innan till
076–835 76 44, och anmäla hur
många som kommer. Meddela också
specialkost i förväg.
Första måndagen i månaden,
4/2, 4/3, 1/4, 6/5 och 3/6,
17.00–19.00 i Hemlingby kyrka
FOTO: K Y RKO G Å RDSENHE TEN

S KÖT S E L O C H
G R AV S T E N S T VÄT T

Kontakta kyrkogårdsenhetens kansli
eller besök svenskakyrkan.se/gavle/
gravskotsel om du är intresserad av
mer information gällande plantering
och skötsel eller gravstenstvätt.
Fasta priser på gravstenar upp till
0,99 kvm, mer omfattande arbeten
enligt offert. Arbetet utförs maj–
oktober, men kan beställas året om.

E F T E R LY S N I N G
AV G R AV R ÄT T S 
I N N E H AVA R E

FOTO: K Y RKO G Å RDSENHE TEN

Flera av gravarna på Bomhus
kyrkogård, Gamla kyrkogården och
Skogskyrkogården saknar registrerad
gravrättsinnehavare. Under 2019
kommer kyrkogårdsenheten att göra
en satsning i sökandet efter släkt
eller andra närstående till gravsatta
i gravar utan registrerad gravrätts
innehavare. Du är välkommen att
kontakta kyrkogårdsenheten om du
har frågor gällande gravrätt.

Beslut om viktiga
strategiska satsningar

Den 8 november höll kyrkofullmäktige i Gävle pastorat
sammanträde. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger
om året för att godkänna bokslut, upprätta budget, besluta
om kyrkoavgiften och ge förslag på begravningsavgiften.
kyrkofullmäktige
togs beslut om strategiskt viktiga
satsningar i linje med att kyrkan vill
möta barn och unga, och finnas för
människor i utsatta situationer.
på det senaste

SJUKHUSKYRKAN FÖRSTÄRKS
Bland annat ska Svenska kyrkan i
Gävle förstärka Sjukhuskyrkan med
en heltidstjänst för diakon. Tjänsten
kommer att inriktas mot barn och
människor med psykisk ohälsa. I Sjuk
huskyrkan arbetar sedan tidigare en
präst från Svenska kyrkan i Gävle.
FLYKTINGFÖRVAR
Närvaron vid Migrationsverkets
flyktingförvar ska också förstärkas.
Vid flyktingförvaret möter kyrkan
människor i mycket utsatta situationer
och där kommer vi att öka vår närva
ro och finnas för själavård. Detta lig
ger i linje med Svenska kyrkan i Gävles
vision om att vara djärvt diakonal.

KO N TA K TA K Y R KO G Å R D S E N H E T E N

Kansliet 026–17 05 60. Telefontid måndag–torsdag 09.30–15.00,
fredag 09.30–14.00, lunch 12.00–13.00.
gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se,
svenskakyrkan.se/gavle/kyrkogardsenheten

S V E N S K AG R AVA R . S E

Besök gärna svenskakgravar.se och sök efter gravsatta inom Gävle pastorats
förvaltningsområde.

MER NÄRVARO VID HÖGSKOLAN
Högskolekyrkan kommer att få
utökad närvaro. En viktig satsning
då unga människor som studerar vid

*Begravningshuvudman är det pastorat/församling som förvaltar allmänna begravningsplatser
för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt område. Enligt begravningslagen ansvarar
huvudmannen för att hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick.
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Askonsdagsmässa den 6/3

FOTO: K Y RKO G Å RDSENHE TEN

högskolan ofta upplever stress och
identitetskriser av olika slag under sin
studietid. Genom en ökad närvaro i
Högskolekyrkan kan kyrkan ta ett
större ansvar för unga vuxna i Gävle.
– Det är mycket viktigt och bra att
kyrkofullmäktige gör dessa satsning
ar. Att handfast stärka människor
är att vara kyrka. Vi vill finnas för
människor, vara en närvarande kyrka
och erbjuda stöd, säger kyrkoherde
Karin Sarja.
FLERA SATSNINGAR
Andra satsningar det togs beslut om
är bland annat utökning av försko
lan Pärlan i Bomhus, nytt bevatt
ningssystem på Bomhus kyrkogård,
utveckla den digitala kommunikatio
nen samt förstärkt personalnärvaro
med teologisk inriktning i befintlig
barnverksamhet.
LÄS PROTOKOLLET
Protokollet från sammanträdet kan
du läsa på svenskakyrkan.se/gavle/
protokoll

På askonsdagen börjar fastan före
påsk. I många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. Den som tyckte sig ha handlat
riktigt illa kunde på Bibelns tid fasta
och klä sig i säck och aska. Med samma
symbolik kunde man i gammal tid strö
aska på huvudet när fastan inleddes,
för att sedan ”skäras”, alltså renas på
Skärtorsdagen. Idag ger prästen de
som vill ett kors av aska i pannan på
askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och
vandringen genom död till nytt liv.
12.30 Heliga Trefaldighets kyrka
18.30 Mariakyrkan
18.30 Staffans kyrka
18.30 Strömsbro kyrka

Promenera tillsammans
Sommar som vinter håller promenadgrupperna igång. Du hittar dem i city,
i Hemlingby och i Sätra.
Promenera i Hemlingby (ca 60 min)
Gemensamt fika i kyrkan efteråt med
kaffe, smörgås och kaka, 20 kr.
Måndagar 10.30 samling
vid Hemlingby kyrka
Promenera i Sätra
Vi anpassar tempo och längd efter
gruppens behov . Efteråt fikar och
umgås vi tillsammans. Fikakostnad 20 kr.
Måndagar 13.00–14.30. Samling
vid ån bakom Mariakyrkan
Promenera i Boulognerskogen
En kortare promenad i maklig takt eller
en rask promenad på 6 km på Hälsans
stig. Efteråt är det sopplunch i Kyrkans
hus för den som vill. Sopplunch 40 kr.
Onsdagar 10.30 samling vid Kyrkans hus
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Vårt ambivalenta

FÖRHÅLLANDE
TILL RELIGION
I internationella mätningar utmärker sig Sverige som
det mest sekulariserade landet i världen. Religion är
något svenskarna lämnat bakom sig när landet blev
modernt. ”Andra är religiösa, inte vi.” Men stämmer
verkligen den självbilden? Hur kommer det sig då
att många av oss fortfarande firar kristna högtider,
ger våra barn bibliska namn och begraver våra
anhöriga, enligt kristen tradition.
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Föreläsning
med David
Thurfjell
om hans bok
”Det gudlösa folket”
Torsdag 7 februari 19.00
Stadsbiblioteket i Gävle

DUBBELHETEN PÅVERKAR
KYRKANS ARBETE
är något viktigt på
spåren i sin forskning om svenskar
nas inställning till religion, det menar
Karin Sarja, kyrkoherde i Gävle. Att vi
både är sekulariserade och samtidigt
finns i ett sammanhang där kristen
domen har påverkat i stor utsträck
ning och gör så även idag. Ambiva
lensen till religion, och kristendom,
påverkar naturligtvis även Svenska
kyrkan i Gävles dagliga arbete.
– Vi är kyrka mitt i detta, i vårt
ambivalenta förhållande till religion,
och att förstå det hjälper oss att vara
kyrka i den här tiden. Å ena sidan
säger människor idag att de inte
tror på Gud, men å andra sidan ber
människor till Gud i rätt stor utsträck
ning enligt undersökningar som gjorts
och vi vallfärdar till kyrkor och kyrko
gårdar på helger som Allhelgona.
Karin Sarja menar att människor
tappar alltmer kunskap om religion,
om kristen tro och tradition. Det gör
att många har begränsad kunskap om
hur religion har påverkat samhället
historiskt och hur religion påverkar
samhällen idag. Sverige har varit
kristet sedan 1000-talet och kristen
domen har präglat samhället under
lång tid. Att inte förstå det innebär
att vi förlorar viktiga delar av histori
en och vi får sämre förståelse för hur
människor levt sina liv. Kunskapsbris
ten minskar också förståelse för vad
kyrkan bidrar med.
– Många vet att det firas gudstjänst
på söndag i kyrkan. Men kyrkan är så
david thurfjell

» Vi har en tendens att övertolka andra
människors religion och undertolka vår egen.
De andra är religiösa, men inte vi. «

D

en 7 februari i år kom
mer David Thurfjell,
religionshistoriker och
professor i religions
vetenskap vid Södertörns
högskola, till stadsbiblioteket i Gävle
och föreläser om sin bok, ”Det gud
lösa folket”. Den handlar just om
svenskarnas ambivalenta förhållande
till religion. Det vill säga vi ser oss
själva som väldigt sekulariserade och
moderna, samtidigt som vi inte själ
va ser att vi faktiskt gör saker som
andra uppfattar som just religiösa.
Tänder ljus under advent, firar jul
och påsk, döper våra barn och gifter
oss i kyrkan.
Att det ser ut så här har sina
historiska förklaringar, menar David
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Thurfjell. Det handlar bland annat
om att vi hade en kristen statskyrka
under lång tid, från medeltiden fram
till år 2000. Definitionen av att vara
kristen var då väldigt bred och låg
mäld, det kunde handla om allt från
att dela med sig, tycka om naturen,
kamratskap till söndag och afton
bön. För ungefär 100 år sedan började
definition av vad som är kristet över
tas av andra. De väckelsek ristna,
det vill säga frikyrkorörelsen och
den högkyrkliga rörelsen, en rörelse
inom Svenska kyrkan där bland annat
sakramenten, liturgin och kyrkans
tradition är i centrum, började då få
tolkningsföreträde.
Ordet att vara kristen fick en ny
innebörd, något annat mer smalt och

exklusivt. Det fick till följd att då
kände gemene man inte längre igen sig
och den nya smala definitionen
ville man inte heller förknippas
med. Att tända ljus under advent är
en svensk tradition, inte en kristen
handling, resonerar de flesta numera.
Samtidigt växer det ett nytt Sverige
fram och i den kollektiva berättelsen
har Sverige blivit ett modernt land
och då lämnar svenskarna religionen
bakom sig.
Problemet med vårt sätt att se
på oss själva uppstår i mötet med
andra, enligt David Thurfjell.
– Vi har en tendens att övertolka
andra människors religion och under
tolka vår egen. De andra är religiösa,
men inte vi, säger han.

En muslim som bär slöja, ger sina
barn muslimska namn och firar
muslimska högtider betraktas som
väldigt religiös i majoritetsbe
folkningens ögon. Men personen
ifråga kanske ser sig själva som
ganska ordinär och bara följer sina
traditioner.
David Thurfjell visar i boken
att det kristna arvet lever i vårt
samhälle, i vissa fall som avlag
ringar. Han kallar den svenska
majoritetsbefolkningen för ”de
postkristna sekulära svenskarna”.
För att förstå oss själva, andra och
vår tid behöver vi alla ta till oss att
vi har ett ambivalent förhållande
till religion och inte alltid är så
sekulära som vi tror.

mycket mer. Vi finns på sjukhuset och
högskolan, vi har sorgegrupper och
barnkörer, vi bistår när det är kriser
av olika slag. Det kan vara svårt för
människor att få den hjälp och det
stöd av kyrkan som de önskar när vi
inte riktigt når fram med allt vi gör,
säger Karin Sarja.
Om bilden av kristen tro och
kyrkan blir att man måste vara på
ett visst sätt för att platsa så försvå
rar det ytterligare. David Thurfjells
forskning visar ju att bilden av vem
som är kristen är väldigt snäv och
speciell i Sverige, men i själva verket
är vi en massa människor som är med
i Svenska kyrkan, vi är olika, tro och
liv ser olika ut för oss, och så får det
vara, säger Karin.
Karin vill också betona att kyrkan
bär på ett arv.
– Kyrkan har ofta varit en del av
överheten och det är något som jag
som kyrkans representant måste
vara medveten om när jag möter
människor, jag vill visa att kyrkan är
öppen för alla.
Karin säger vidare:
–David Thurfjell visar också att vi
inte är så sekulariserade som vi kanske
tror utan att kyrkan fortfarande är
viktig och närvarande i samhället
och i människors liv. Vi firar kristna
högtider, vi firar dop, konfirmationer
och vigslar i kyrkan. När nära och
kära dör så begravs de i en gudstjänst
i en kyrka.
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Det händer i Gävle
Julfest för stora och små

Loppislördag med våffelcafé

Generationsmässa

Sittgympa

Musik, sång, dans kring granen och fika.
Lördag 12/1 14.00 i Björsjökyrkan

Loppislördag till förmån för faste
kampanjen. Porslin, glas, husgeråd,
böcker, leksaker, spel, pussel, cd, dvd
mm. Kaffeservering med våfflor. Vi tar
kort, kontanter och swish. För mer information Maritha Lechnio 026-17 05 98,
076-767 05 98 eller Ingmari Lyreskog
026-17 05 07, 070–296 63 27.
Lördag 9/3 10.00
i Strömsbro församlingshus

En gudstjänst med både barn och äldre,
med mycket sång och samtalspredikan
Söndagarna 27/1, 24/2, 24/3,
11.00 i Mariakyrkan

Gympapass med sittande övningar till musik. Kostnadsfritt och öppet för alla! De ideella medarbetarna
Lena och Karin leder sittgympan. Mer information:
Amber Cook, 026-17 04 33
Tisdagar kl 11.00-11:30
i Forellplans äldreboende

Earth hour,
vi släcker tillsammans

Familjemässa

Bönegrupp
En mindre grupp som under enkla
former ber och samtalar om bibel
texter. Vi inleder med soppa och
samtal och avslutar i kyrkan med
bönestund. För mer information,
Tomas Folkegård 026-17 05 53
Onsdagar ojämna veckor,
12.00–14.00 i Björsjökyrkan

Samtalsgruppen Tro och Liv
En öppen gemenskap som samtalar om
tro och liv. Träffarna inleds med andakt
i Björsjökyrkan och fortsätter med
fika och samtal. För mer information,
Tomas Folkegård 026-17 05 53
Tisdagar jämna veckor,
13.00 i Björsjökyrkan

Samtal om tro
Vi utgår från söndagens bibeltext och
undersöker om texten kan bidra till
mitt liv i dag. Välkommen när du kan!
Samtalsledare Marianne Lundin
Tisdagar ojämna veckor
17.30-19.00 i Tomask yrkan

”Låt oss inte glömma”
Musikgudstjänst på förintelsens
minnesdag. Patrik Ahlberg, flöjt.
Gunilla Winther, piano. Bland annat
musik ur Schindlers list
Söndag 27/1, 11.00
i Bomhus kyrka

Invid källan
En stund av vila. En stund bortom alla
krav. En stund för att hämta ny kraft
ur musiken, orden och ljusen.
Tomas Folkegård, textläsning Gunilla
Winther, orgel
Söndag 10/2, 10/3, 7/4, 18.00
i Bomhus kyrka

Dagträff med semla
Underhållning av Carin Zetterberg och
Per Ahlman. Föranmälan senast 28/2
till 026-17 04 70 eller
gavle.bokning@svenskakyrkan.se
Vänligen ange ev. specialkost vid
bokning. Kostnad 40 kr.
Tisdag 5/3 13.00 i Mariakyrkan

Musik och utställning från 19.00.
Vi släcker tillsammans 20.30-21.30.
Lördag 30/3
i Heliga Trefaldighets kyrka.
Samarr med Gävle kommun

Sinnesrogudstjänst
19.00 i Heliga Trefaldighets kyrka
25/1 Gäster: ABF:s Pop och Rockkör
under ledning av Sara Kreft
Sinnesrobandet under ledning
av Mari Dahl
22/2 Gäster: Big red and blue.
Sinnesrobandet under ledning
av Mari Dahl
29/3 Gäster: Trio med Camilla von
Bothmer. Sinnesrobandet under
ledning av Mari Dahl

Regnbågsmässa
på Alla hjärtans dag
En gudstjänst för öppenhet som särskilt välkomnar HBTQ-personer och
alla som är öppna för alla människors
lika värde.
Torsdag 14/2 18.30 i Mariakyrkan

Mässa och lunch
Björsjökyrkan 11.00
20/1 Anna-Sara Berencreutz
24/2 Bomhus kyrkokör
31/3 Sjung för hälsan-kören medverkar

”Tro, hopp och kärlek”
En gudstjänst med konfirmander och
unga ledare med lättare textläsningar
och mycket musik
Söndag 17/2 18.00 i Björsjökyrkan

Ekumenisk gudstjänst
Gemensam gudstjänst för de
kristna församlingarna i Gävle.
Söndag 10/3 11.00
i Heliga Trefaldighets kyrka

Gudstjänst med barnkörerna
Söndagsskola, barnen går iväg en liten
stund i gudstjänsten för att pyssla och
prata om söndagens tema.
Söndag 3/2 11.00 i Björsjökyrkan

En gudstjänst som passar extra bra för
barn och deras familjer. Den är inte är
så lång och det är mycket sång.
Söndag 17/2, 17/3 10.00
i Strömsbro kyrka

Spaghettigudstjänst
med barnkörer under ledning av AnnaSara Berencreutz. Föranmälan krävs
och görs på 026-17 04 70 eller
gavle.bokning@svenskakyrkan.se
senast 7 mars. Vänligen ange ev.
specialkost vid anmälan.
Måndag 11/3 17.30
i Björsjökyrkan

Danslovers

För alla som vill sjunga utan krav och prestation, som
friskvård! Ingen föranmälan, bara kom. Efter sången
fikar vi tillsammans.
Tomaskyrkan
under ledning av Elisabet Selinus.
Onsdagar ojämna veckor 13.00–15.00
Mariakyrkan
under ledning av Eva Huhta
Onsdagar 13.00–15.00
Björsjökyrkan
under ledning av Anna-Sara Berencretz
Torsdagar ojämna veckor 13.30–14.30

Musik i Tomas
Tomaskyrkan 19.00
17/1 Karin Theuer sjunger och Sinnesrobandet
spelar. Mari Dahl, musiker.
Program för 14/2, 14/3, 11/4
hittar du på svenskakyrkan.se/gavle

Levande dansmusik, kaffeservering och
dansentré 50 kr. Träffpunkt, Gävle i samarrangemang med Staffans församling
28/1 13.00 Kaplansgatan 10
25/2 13.00 Brunnsgatan 59
25/3 13.00 Kaplansgatan 10

Musikcafé

Sopplunch

Torsdagscafé i Tomas

Vegetarisk soppa med bröd, kaffe/te
och kaka 40 kr.
Onsdagar 11.30 i Kyrkans Hus

Kristen djupmeditation
Genom den tysta meditationen,
avspända hållningen och den stilla
uppmärksamheten kan vi öka vår
självkännedom och närma oss Guds
mysterium. Meditationen är öppen
för alla oavsett tro eller livsåskådning. Vi mediterar på pall eller stol.
För mer information:
Marianne Lundin, 026-17 05 63
marianne.lundin2@svenskakyrkan.se
Mån 12.30-13.00 (20 min sittning)
Introduktion för nya 12.15
Tors 18.00-19.00 (2x20 min sittning)
Introduktion för nya 17.30
i Heliga Trefaldighets kyrka

Det finns fler aktiviteter för dig att välja bland. Kolla in svenskakyrkan.se/gavle/nagotfordig
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Sjung för hälsan

Bomhus kyrkokör under ledning av Gunilla Winther.
Arbetskretsen står för lotteri och kaffeservering med
körens hembakta bröd. Behållningen går till Svenska
kyrkans fastekampanj.
Lördag 23/3 14.30 i Björsjökyrkan

Andakt och underhållning. Fika 30 kr.
Torsdagar jämna veckor
med start den 24/1, 14.00
i Tomaskyrkan

Trevlig tisdag
Andakt, underhållning och kaffeservering 30 kr.
Det går bra att betala med kontanter, betalkort
och via swish.
5/2, 5/3, 2/4, 14.00
i Hemlingby kyrka
			

Lunchtid 12.30
i Heliga Trefaldighets kyrka
Måndagar Meditation

Tisdagar Lunchbön vid ljusbäraren
Onsdagar Lunchmässa
Torsdagar Lunchmusik
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Under den enkla gudstjänsten får
barnen ta mycket plats.

VÄLKOMMEN TILL BORDS

Ni vet känslan att få sätta sig vid dukat bord, när allt är klart för att äta utan att vi själva behövt
planera, förbereda, laga, duka, plocka undan och diska. Känslan när allt redan är dukat, klart och
bara att sätta sig, visst är den känslan skön.

TRYGGHETSCIRKELN
FORTSÄTTER I VÅR

Svenska kyrkan i Gävle fortsätter sin satsning med Trygghets
cirkelns föräldraskap under våren. En mycket uppskattad
föräldrautbildning som bygger på anknytningsteori. Tre nya
grupper kommer att starta i februari på lite olika platser.
har erbjudits under
två års tid och här är några spridda
röster ifrån dem som gått kurser
tidigare:
”Den ultimata föräldrautbildningen!
Ett redskap både för oss föräldrar och
för personer som har anknytnings
problematik med sina föräldrar. Är
så glad och tacksam för detta”.
trygghetscirkeln

”Enkla verktyg för att se och
bemöta sitt barns behov och
våga vara förälder”.
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”Bakom varje ’besvärligt barn’ ligger
massor med behov som vi inte ser
och tillgodoser. Trygghetscirkeln
hjälper oss att se vad som saknas”.
”Fantastisk utbildning och den har
gett mig så mycket, både personligt
och som förälder”
Under våren kommer det även att finnas
samtalskvällar om föräldraskap och
anknytningsteori, på temat Hur kan vi
ge våra barn trygghet och självkänsla?

SAMTALSKVÄLL OM
FÖRÄLDRASKAP OCH
ANKNYTNINGSTEORI
Torsdag 17/1 18.00-20.00
i Kyrkans hus

TRYGGHETSCIRKELNS
FÖRÄLDRASKAP
Kursstart
Måndag 4/2 16.30–18.00.
Tomaskyrkan. Kursen pågår
varje vecka under 8 veckor.
Tisdag 5/2 17.30–19.00.
Kyrkans hus. Kursen pågår
varannan vecka under
8 tillfällen.
Torsdag 7/2 18.30–20.00.
Björsjökyrkan. Kursen pågår
varje vecka under 8 veckor.
Anmälan och frågor:
Per Götberg, 026-17 04 12,
per.gotberg@svenskakyrkan.se

Klockan närmar sig fem på efter
middagen en onsdag i november. I
Tomaskyrkan lyser det i alla fönster
och därinne är det liv och rörelse.
Kyrkisklubben är där, olika barn
körer sångtränar och i köket råder
full aktivitet. Tomas Fridholm ställer
fram tallrikar och glas på ett bord.
Han började jobba som volontär i
Tomaskyrkan under hösten 2018 och
är nu den som ansvarar för att allt är
klart när middagsgästerna anländer.
– Ikväll är det ca 40 stycken som är
anmälda, säger Tomas och tillägger,
att för enkelhetens skull är det alltid
vegetarisk mat, det kan ju de flesta
äta. Förra gången var det vegetarisk
paj och den var mycket uppskattad.
Namnet Dukat och klart syftar både
på det dukade nattvardsbordet och att
kvällens middag är dukad och klar.
Vid vårterminens start 2018 flyt
tade barnkörerna sina sångövningar
från Kyrkans hus till Tomaskyrkan.
Det blev då naturligare för barnen att
delta i en gudstjänst i Tomaskyrkan
istället för i Heliga. Heliga Trefal
dighets kyrka som rum är stort och
det kan kännas skrämmande att stå
längst fram och sjunga. Dessutom
försvinner barnens röster lätt i den
stora kyrkan. Det bestämdes då att
det skulle firas en gudstjänst med
nattvard där barnen fick ta mycket
plats, allt på barnens villkor. Så på
onsdagar när barnkörerna har sin
ordinarie övningstid startades Dukat
och klart. Efter den enkla mässan
klockan 17.00 är borden dukade för
de som vill äta en gemensam middag.

Alla barn äter gratis och de vuxna
betalar 40 kronor. På onsdagar övar
också Tomaskören (vuxna) och då
kan även de börja med att gå på
gudstjänsten och därefter vara med
på den gemensamma middagen innan
deras sångövning börjar, på så vis
blir det fina generationsmöten.
Tre flickor, Alva, Agnes och Nellie,
kommer utspringande från ett rum där
Kyrkisklubben just är slut. De berättar
att de alla tre är åtta år och tycker det
är superkul att vara med i Kyrkisklubben
som förr hette Miniorerna. De brukar
läsa en bibelberättelse, pyssla, drama
tisera, leka eller baka och avsluta med
en andakt. Ibland förbereder de något
som passar till gudstjänsten och till
Dukat och klart.
– Jag längtar hit varje onsdag, det
är så roligt att lära sig saker om Bibeln,
säger Alva och Agnes håller med.
– Förr tyckte jag att Gud och Jesus
var tråkigt men nu när jag lärt mig
mer är det jättekul.
Nellie tycker det är roligast att
vara här tillsammans med sina kom
pisar och ledarna Anna och Meta.
När klockan slår fem börjar den
enkla mässan med att barnkörerna
sjunger, därefter en kort och barn
vänlig predikan som bjuder in, den
som vill, till aktivitet som inkluderar
ljus och stenar. En predikan som passar
små barn med spring i benen och när
mässan är slut går de som anmält sig
och sätter sig vid dukat bord.
Runt borden är stämningen
uppsluppen och sång hörs från flera
håll. Till allas glädje har barnen från

Kyrkisklubben bakat en äppelkaka till
efterrätt. När lasagnen och äppelkakan
är uppäten och de vuxna tar en kopp
kaffe och fortsätter samtalen springer
barnen iväg till lekrummet och busar en
stund till innan det är dags att gå hem.

Den vegetariska lasagnen var
mycket uppskattad bland både
barn och vuxna.

DUKAT OCH KLART
UNDER VÅRTERMINEN

6 februari, 13 mars, 10 april,
22 maj
Pris: 40 kronor för vuxna
och gratis för barn

Betalning: Kontant eller swish
Mat: Vegetarisk och kaffe
Tid: 17.00–19.00
Plats: Tomaskyrkan
Läs mer om flera aktiviteter
på svenskakyrkan.se/gavle
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Konserter
Flygelinvigning

TRO OCH LIV I
MARIAK YRKAN
människor möts under
onsdagskvällar i Mariakyrkan.
Här finns barnkörsångare,
vuxensångare, funkisungdomar,
äldre Kyrkans Unga, Andra
chansen konfirmander. Många
äter mat tillsammans och alltfler
deltar i kvällsmässan.
Som en del av allt detta finns
nu varje onsdag kväll ett öppet
samtal om tro och liv. Efter
inledande fika följer en timmes
samtal om våra liv och den värld
vi lever i, om vad kristen tro kan
vara och vad den betyder för oss.
Alla tankar ryms och vars och
ens erfarenheter är viktiga. Som
avslutning på kvällen ställs frågor
om hur det vi har sagt kan synas
och höras i söndagens gudstjänst.
Prästerna Thomas Erixon och
Sven Hillert inleder och håller
ihop samtalen. Nästan varje vecka
är söndagens tema utgångspunkt
för samtalet, men när något sär
skilt händer kan andra teman ta
över kvällen. Som på FN-dagen
när Gävle FN-förening var med i ett
samtal om mänskliga rättigheter.
Eller när vi får besök från vår
vänförsamling från Lodz i Polen.
Onsdagar 19.00 – 20.30 i
Mariakyrkan

Staffans kyrka är nu utsmyckad med en ny flygel av fabrikatet
Steinway & Sons. I tre dagar får vi höra den nya flygeln i olika
konstellationer och spelad på av olika pianister. Program finner
du på svenskakyrkan.se/gavle/musik

allt fler

Det finns fler
samtalsgrupper. Kolla in
svenskakyrkan.se/gavle

Fredag 11 januari 17.00
Lördag 12 januari 18.00
Söndag 13 januari 18.00

Konsert
program
FIND HOPE I MARIAKYRKAN
Föreningen Find hope har bildats av människor som tvingats fly
från sitt hemland på grund av sin sexuella läggning eller sin köns
identitet. De har kommit till Sverige med drömmen om att få leva
i trygghet och frihet tillsammans med den människa de älskar.
finns lagar och regler som
värnar deras mänskliga rättigheter
liksom andra människors. Men de
upptäcker snart att också här finns
olika åsikter och olika sätt att möta
det främmande. Inte heller i kyrkorna
kan man vara säker på att välkomnas
med kärlek och respekt. Det finns
ett stort behov för dem som är
HBTQ-migranter att möta varandra
och att möta andra i respekt och
öppenhet.
Därför har föreningen Find hope
bildats. Några av medlemmarna bor i
Gävle, andra bor i Stockholm-Uppsala
eller runt om i Gävleborg.
i vårt land

Under våren träffas Find hope några
onsdagskvällar i Mariakyrkan. Här
deltar man i den gemensamma mål
tiden, tränar svenska och lär känna
nya människor. Man deltar sedan
i kvällsmässan, får som alla andra
höra att Gud älskar oss var och en
som vi är och sänds ut som Guds ljus
i världen. Man umgås också en stund
med varandra och delar problem och
glädjeämnen. Med allt detta berikar
medlemmarna i Find hope gemen
skapen i Mariakyrkan och får själva
erfarenhet av församlingsliv i Sverige.
Onsdagarna 13/2, 13/3, 10/4, 8/5
15.00-20.00 i Mariakyrkan.

Afterwork-konserter
Fredagar 17.00 i Staffans kyrka
11/1 Flygelinvigning
Invigning av nya flygeln

8/3 First night
of the Proms

För 10 år sedan startade Martin Andrén Staffans Motettkör. Körens namn har funnits i församlingen förut,
men den nuvarande formen, medlemsgrunden och inte minst passionen för körsång firar 2019 10 år.
Körkonsert med Staffans Motettkör, Anna-Carin Jutestål, sopran, Richard Lindström, baryton. Musiker
ur Gävle symfoniorkester. Bengt Wiklund recitatör, Martin Andrén, gästdirigent, Joakim Andersson, dirigent.
Repertoaren i konsertens första halva är framröstad av kören och återspeglar ett decenniums motettkörsång
på Brynäs. Efter paus framförs Lars-Erik Larssons lyriska svit Förklädd Gud, med texter ur Hjalmar Gullbergs
diktsamling Kärlek i tjugonde seklet. Konsertlängd: 120 min inkl paus.
Lördag 26/1 15.00 i Staffans kyrka
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3/2

Orgelkonsert
med Per Ahlman

Musik av sir Edward Elgar.
Allsång i Pomp and Circumstance
no. 1. Joakim Andersson, orgel

10/2 Lasse Ädels
”Goodman-kvintett”
Arr: Lions

22/3 Bach IX
Joakim Andersson, orgel

24/2 Se program på
svenskakyrkan.se/gavle

22/2 Bach VIII

5/4 Brahmsfeber

3/3

Joakim Andersson, orgel

Joakim Andersson, orgel

Pianoafton

Orgel- och pianokonsert
– svensk romantik

8/2 Filmmusik på orgel
Joakim Andersson, orgel. Musik
från bl a Star Wars, Indiana Jones,
Gudfadern och Schindlers list.

Ludvig Nilsson, piano
Musik av Beethoven och Brahms
Söndag 10/2 18.00
i Staffans kyrka

Joakim Andersson, orgel. Musik av bl a
Hugo Alfvén, Wilhelm Stenhammar
och Oskar Lindberg
Söndag 24/3 18.00
i Staffans kyrka

Romansafton

Staffans Motettkör 10 år

Heliga Trefaldighets kyrka
söndagar 16.00

Richard Lindström, baryton
Joakim Andersson, piano
Söndag 24/2 18.00
i Staffans kyrka

Heroisk orgelmusik

Romansafton
Fabian Düberg, tenor
Joakim Andersson, piano
Söndag 7/4 18.00
i Staffans kyrka

Joakim Andersson, orgel
Verk av Jongen, Franck m fl
Söndag 10/3 18.00
i Staffans kyrka

Orgelkonserterna visas
också på storbildsskärm

Bara Bach
Heliga Trefaldighets
Vokalensemble,
Barockensemble,
Marcus Edgar, dirigent

10/3 Se program på
svenskakyrkan.se/gavle
17/3 Orgelkonsert
med Per Ahlman
24/3 Mariamusik
Trefaldighetskören
Per Ahlman, orgel
Marcus Edgar, dirigent
7/4

Ansgarskören
Per Ahlman, orgel och piano
Per Ahlberg, dirigent

Konsert till förmån
för barncancerfonden
Fredag 15/2 19.00
i Heliga Trefaldighets kyrka
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Svenska kyrkans
internationella
arbete pågår
under hela året
foto

Paul Jeffrey/Ikon

Svenska kyrkan stödjer över 300 projekt
varje år inom olika områden som teologisk
utbildning, landsbygdsutveckling, freds
byggande och katastrofhjälp. Gemensamt
för alla projekt är att människorna som
stödet riktar sig till själva ska vara med
och påverka och förändra sina liv.

Varför arbetar Svenska
kyrkan internationellt

Varje människa är skapad till Guds avbild
och har ett oändligt värde. Därför kan
en kyrka inte strunta i när människor far
illa och utnyttjas. Inte heller kan kyrkan
strunta i hur vi människor hanterar
skapelsen. Vi har ansvaret att vårda och
förvalta den för kommande generationer.
Evangeliernas berättelser om Jesu liv
och verksamhet är ett viktigt skäl för att
Svenska kyrkans arbete inte stannar vid
Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan
delar människor tro och erfarenheter i
solidaritet och gemenskap.

Svarar på lokala behov

I ACT-alliansen, Action by Churches
Together, ingår kyrkor över hela världen
som tillsammans arbetar både långsiktigt
med utvecklingssamarbete och kortsiktigt
med katastrofhjälp. Genom detta och flera
andra nätverk finns vi naturligt i världens
alla hörn och har lokal kännedom. Det
är en stor styrka. Svenska kyrkan har
idag omkring 20 utsända medarbetare i
världen.

Låga kostnader för insamling
och administration

Till skillnad från många andra samlar
Svenska kyrkan inte in kläder och andra
varor för att skicka till olika platser. Vi
vill stödja och uppmuntra den lokala
produktionen, som ger arbete och inkomst
till många människor. Arbetet har låga
kostnader. Kostnaderna för insamling och
administration är tillsammans 17 procent.
Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI,
tillåter sådana kostnader upp till 25 procent.

Paulia Guillaume i det haitiska
samhället Ganthier, där Mission
Sociale des Eglises Hatiennes
(MISSEH), en medlem i ACT
Alliance, hjälpte henne och andra
invånare att bygga upp sina hem
och liv efter att byn förstördes
2016 av orkanen Matthew.

En pojke går hem från skolan
i Kunderpara, en by på en ö i
Brahmaputrafloden i norra Bang
ladesh. Svåra översvämningar i
augusti 2017 sköljde bort stora
delar av landområden. ICCO
Cooperation, en medlem av ACT
Alliance, tillhandahöll nöd
proviant och frön så att familjer
kunde omplantera matgrödor
och börja om sina liv.
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Musiklek

för föräldrar och barn 0–5 år
Vi sjunger i ca 40 minuter, sedan finns det
möjlighet att umgås med barn och föräldrar
i lekrummet eller runt fikaborden. Fika 30 kr
för vuxna och gratis för barn. Ingen anmälan.
Tisdagar 13.00–15.00 i Tomaskyrkan
för föräldrar med barn 0–5 år
Vi sjunger, spelar, och har en andakt. Efteråt
leker och fikar vi i barnlokalerna. Fikat kostar
20kr/familj. Ingen anmälan
Måndagar 10.00–11.30 i Strömsbro
församlingshus

19

Öppen verksamhet för barn med vuxen

årsåldern
”Öppen verksamhet för barn med vuxen” är en mötesplats för barn i 0–5
med
umgås
att
t
möjlighe
En
tillsammans med mamma, pappa eller annan vuxen.
barn,
andra
träffa
få
ska
barnen
att
för
komma
andra barn och föräldrar. Hit kan du
och
barn
har
som
andra
träffa
få
ska
vuxen
som
du
att
för
också
leka och sjunga men
mat
d
medhav
umgås, utbyta tankar och erfarenheter. Det finns möjlighet att värma
Gävle och du
och det finns fika att köpa. Öppen verksamhet finns på olika platser i
väljer vilken plats som passar dig.
by kyrka
0–5 år måndagar och torsdagar 9.00–11.30. Sångstund 10.00 i Hemling
0–5 år måndagar 9.00–11.00 i Björsjökyrkan
0–2 år tisdagar 9.00–11.00 i Björsjökyrkan
För alla åldrar torsdagar 9.30–11.30 Barnsång 10.00 i Mariakyrkan

Pilgrimsbarn och pilgrimsjuniorer
Barn kan också vara pilgrimer! Vi vandrar
i närmiljö, samtalar, fikar, leker, pratar om
Bibelns berättelser, lär oss skogsvett, har
andakt och sjunger. Ingen kostnad.
Pilgrimsbarn förskoleklass – åk 3
Tisdagar 14.30–16.15.
Pilgrimsjuniorer åk 4–5
Torsdagar 14.30–16.30.
Anmälan: Maritha Lechnio, 026-17 05 98,
maritha.lechnio@svenskakyrkan.se
Strömsbro församlingshus

Kyrkisklubben för barn 6–9 år
På kyrkisklubben får du möjlighet att skapa i
olika material, baka, leka och höra berättelser ur
Bibeln. Våra träffar avslutas med att vi går in i
kyrkan där vi tänder ljus i kyrkan, sjunger och
ber. Vi har möjlighet att hämta barnen från
fritids på Sörbyskolan
Anmälan till 026-17 05 39,
anna.forsgren@svenskakyrkan.se,
Måndagar 15.00–16.30 i Tomaskyrkan

Miniorer

Miniorer i Bomhus 6–9 år
Skapande, drama, sång och lek för att lära
oss mer om oss själva, varandra och Gud.
Ledare Tomas Folkegård
Nystart i Björsjö! Torsdagar 14.00-15.30
i Björsjökyrkan
Miniorer i Maria 6–8 år
Vi skapar, leker, sjunger, pratar och avslutar
med andakt. Ledare Caroline Larsson och
Karolina Risberg.
Onsdagar 15.30–17.00 i Mariakyrkan

Juniorer i Björsjö 10–12 år

Kom och pyssla, baka, spela spel och gör en
massa annat tillsammans. Vi börjar med enke
lt
”mellis” och avslutar med andakt i kyrkan.
Ledare Tomas Folkegård
Torsdagar 15.30–17.00 i Björsjökyrkan
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Ungkväll

Barnkörer

Sång, lek och ibland spelas det instrument
Miniklangen 6–8 år mån 16. 00–16.45
Samklangen 9–12 år mån 17.00–18.00
Kontakt Anna-Sara Berencreutz,
026–17 05 96,
anna-sara.berencreutz@svenskakyrkan.se
Björsjökyrkan
Barnkör 6–10 år onsdagar 15.30–16.15
Kontakt Christina Gagge, 026–17 05 55,
christina.gagge@svenskakyrkan.se
Hemlingby kyrka
Minikör 4–5 år onsdagar 16.30–17.10
Barnkör 6–10 år torsdagar 16.30–17.30
Juniorkör, 11–13 år, torsdagar 15.00 –16.00
Kontakt Sofia Jeppsson, 026-17 05 82,
sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se
Tomaskyrkan

Ungdomskörer

Juniorkören Abantwana åk 4–6
Kören sjunger 1–3 stämmor och jobbar
mycket med hur vi kan utveckla våra
röster med hjälp av lekfulla övningar och
kanonsånger. Kören sjunger allt från egna
önskesånger till pop, musikal, disneylåtar
och mer klassisk körmusik och gospel.
Anmälan Ellen Weiss 026-17 04 91,
ellen.weiss@svenskakyrkan.se
Måndagar 17.00–18.00
i Strömsbro kyrka
Ungdomskören Vox Novum 13-25 år
Kören sjunger 2–4 stämmor och musiken
är blandad, allt från pop, rock, musikal, till
klassisk körmusik och gospel. Kören lär
sig sångteknik och tränar sitt gehör med
lekfulla övningar som passar både ovana
körsångare och de som sjungit länge.
Anmälan Ellen Weiss 026–17 04 91,
ellen.weiss@svenskakyrkan.se
Måndagar 18.00–19.30
i Strömsbro kyrka

På ungkvällarna kan man komma
och vara med, precis som den
man är och träffa nya och gamla
kompisar. Här finns plats för samtal,
fika, lek, sång, skratt och gråt. Ibland
träffas vi alla från de olika stadsdelarna, har övernattningar och
läger med mera. Vi avslutar alltid
kvällarna med en kvällsbön eller
med att fira mässa tillsammans.
Ingen kostnad.

BARNENS SIDA

Barnens
ordfläta

Ett ord som passar in på den här
bilden ska stå i de grå rutorna
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Här finns vi:
Björsjökyrkan
För dig som är 15 år till ca 22 år.
Torsdagar 18.00–21.00
Info: Sveneric Dahl, 026-17 05 21
sveneric.dahl@svenskakyrkan.se

6

Kyrkans hus,
ungdomsvåningen Hilmavalvet
Torsdagar 18.00-21.00
Info: Anna Forsgren, 026-17 05 39
anna.forsgren@svenskakyrkan.se
Mariakyrkan
Gemenskap för unga vuxna. För dig
som går i 3:an på gymnasiet eller
är äldre. För den som vill deltar vi i
församlingens middag från 17.00.
Onsdagarna 6/2, 20/2, 6/3, 20/3,
3/4, 15/5 18.00–20.00
Info: Angelica Franzén 026-17 05 79,
angelica.franzen@svenskakyrkan.se

2

5
4

Funkisträffen
Här möts ungdomar och unga vuxna
med funktionsvariationer. Vi äter
mat och har olika aktiviteter som vi
bestämmer tillsammans. Kvällarna
avslutas med en kortare gudstjänst
med nattvard (30 min) för de som
vill. Onsdag 23/1 äter vi soppa och
korv med bröd och gör ett program
för vårens träffar.
Vill du veta mer?
Kontakta Maria Blixt 026-17 05 34,
maria.blixt@svenskakyrkan.se
Onsdagarna 23/1, 20/2, 6/3, 3/4
17.00–19.00 i Mariakyrkan
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Kyrkofullmäktige har
fått en ny ordförande
Sofia Astner heter kyrko
fullmäktiges ordförande. Till
vardags arbetar hon som bingo
värdinna och Intron har frågat
henne ”fem snabba”:
Gör helst när du är ledig?
– Lever ett ganska intensivt liv
med jobb, fackliga och politiska
uppdrag så när jag är ledig
försöker jag vila och umgås med
familjen. Kollar gärna på film och
tv-serier.

Smakrik
kasslergryta

Sara delar med sig av sin favoritgryta i vintertid.
4 portioner

Ingredienser

1 msk olja
300 gr strimlad vitkål
1 strimlad purjo
1 gul paprika strimlad
1 grön paprika tärnad
2 vitlöksklyftor
1 gul lök strimlad
1 msk soja
2 msk tomatpuré
2 msk chilisås
1 dl vatten
2 dl creme fraiche
2 tsk chilipulver
500 gr kassler i stavar

Tillagningstid ca 30 minuter

Gör så här:

Hetta upp oljan i en stor stek
panna. Lägg i grönsakerna och
låt dem fräsa i 1–2 minuter.
Tillsätt soja, chilisås, vatten, cre
me fraiche och chilipulver. Rör om
och låt puttra i 10 minuter.
Lägg i den skurna kasslern och låt
puttra i ytterligare 5 minuter.
Servera med pressad potatis.
Smaklig måltid!

Vad ser du som kyrkans
största utmaningar?
– Svårt, men att vi tappar
medlemmar är en utmaning. Vi
måste bland annat bli bättre på
att berätta vad kyrkan gör för
människor men även hur viktig
den är i samhället.
Brinner för?
– Jag brinner för jämställdhet
och jämlikhet. Facket och
politik. Allas rätt att finnas
och verka utifrån sina egna
förutsättningar.
Var du med i kyrkans
barnverksamhet när du
var liten?
– Jag var med i Kyrkans
barntimmar när jag var liten,
jag har också sjungit i kör i Heliga
Trefaldighet, kör och grupp i Soldatkyrkan, Miniminorerna (tror
jag nåt hette som jag deltog i).
Ser fram emot 2019?
Många saker men bland annat att
få vara en av alla som utvecklar
kyrkan och dess verksamhet.

