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VOLONTÄR – ETT
UPPDRAG SOM GER
SÅ MYCKET MER!

UNGKVÄLL – EN MÖTEPLATS SOM STÅR
ÖPPEN FÖR DIG SOM ÄR UNG I GÄVLE
REFORMATIONENS 500-ÅRSJUBILEUM
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LEDARE

Hösten är här,
låt oss ta oss an
den tillsammans.
så går den mot sitt slut nu.
Sommaren. Kanske blev den härlig, vilsam,
rolig och solig. För en del kan den också
ha varit vemodig, med händelser som varit
smärtsamma och sorgliga. Vare sig vi vill
det eller inte så går den mot sitt slut nu.
Sommaren.
Nu väntar något nytt, och samtidigt så
bekant. Hösten. Hög, klar luft. Skördetid.
Vackra och skiftande färger i naturen.
Tid för eftertanke under mörkare kvällar.
Ja, vi känner igen årstidernas skiftningar.
Men samtidigt vet vi inte vad som väntar.
Vi vet inte vad just denna höst kommer att
innehålla, vare sig i mitt liv eller i den stora
världen. Kanske är det spännande att tänka
så, att livet är oförutsägbart, kanske är det
skrämmande. Vi människor bär alla på
erfarenheter av årstidernas växlingar och
hur de påverkar våra liv, och vi bär alla på
livserfarenheter som är både glädjefyllda
och svåra. Och hur än livet är, så tror jag
att vi har behov av att få dela det med varandra, prata om dess olika delar. Svenska
kyrkan i Gävle bjuder in till samtal, gemenskap, gudstjänst, på olika platser, på olika
sätt. Välkommen!
hur den än blev

Guds välsignelse över din höst!
Karin

OM INTRON
En hälsning från Svenska kyrkan i Gävle som skickas till 37 500 hushåll.
Tidningen kommer ut sex gånger per år. 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 00 eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se.

Personal från Svenska kyrkan i Gävle
Svenska kyrkans bildbank IKON och
Pixabay.com samt foton tagna av personal från Svenska kyrkan i Gävle
produktion och grafisk form Billy Holm, Background, www.bkgr.se
text där inget annat anges

foto där inget annat anges
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026-18 73 90 högskolekyrkan 026-17 05 63 sjukhuskyrkan 026-15 49 83
026-17 04 38 teckenspråksverksamheten 026-17 04 44 sms 070-495 52 69
kyrkogårdsenheten Telefontider måndag–torsdag 9–15, fredag 9–14, lunch 12–12.45
gravskötsel- och gravrättsärenden 026-17 05 60 besöksadress Nobelvägen 2, Teknikparken
skogsljus kapellkrematorium: det eviga livets och uppståndelsens kapell: 026-51 85 95,
gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se diakonirådet (ideell förening) 026- 17 04 48
familjerådgivningen
samtalsakuten

svenska kyrkan i gävle Box 1423, 801 38

Gävle

besöksadress Kaplansgatan 1 telefon 026-17 04 00
e-post gavle.pastorat@svenskakyrkan.se
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Samtalsgrupper
Varandra till tjänst - bibelstund
med Elsie Johnson. Vi samtalar kring
hur diakonin ser ut i Bibeln och vad vi
idag kan lära oss av det.
Onsdagar 10.30 och 13.15 (start 20/9)
Matteusrummet, Kyrkans Hus
Frälsarkransen
En samtalsgrupp om Gud i våra liv
med utgångspunkt i Martin Lönnebos
bok Frälsarkransen. 5 måndagar
ojämna veckor 18.30 – 20.30 i
Strömsbro församlingshus
Information
Ingmari Lyreskog 026-17 05 07,
ingmari.lyreskog@svenskakyrkan.se
Samtalsgrupp om tro och liv
En öppen gemenskap som under
lättsamma former; samtalar om tro
och liv utifrån teman, som bestäms
tillsammans. Tisdagar jämna veckor
13.00-16.00 i Björsjökyrkan
Information
Eilis Normell 070-290 99 70
INTRO – introduktion till kristen tro
Samtal kring viktiga och grundläggande
delar i kristen tro, samt hur de hänger
samman med mitt eget liv.
Onsdagar jämna veckor, start 20/9,
19.30-21.00 i Mariakyrkan
"Kom och sjung" i Kyrkans hus

SÅNGEN ÖPPNAR DÖRREN TILL ETT
NYTT SPRÅK OCH NYA BEKANTSKAPER
Varje måndag träffas en kör som är
öppen för alla. Tillsammans sjunger
sångarna lätta texter och pratar om
vad orden i texten betyder. Ett jättebra sätt för oss som vill lära oss mer
svenska - på köpet får vi nya vänner.
Klockan är 18 i Kyrkans hus och
sångarna till den öppna kören börjar
droppa in, en efter en. Hit till denna
kör är alla välkomna och det är både
män och kvinnor, barn, ungdomar
och vuxna som dyker upp. Några kan
svenska sedan länge, andra har precis
börjat ta stapplande steg på det nya
språket. Kören har övat tillsammans
fyra gånger och flera av deltagarna
börjar bli bekanta med varandra.
Efter att alla har hälsat på varandra
och småpratat en stund tar Sofia
Jeppsson, musikpedagog, till orda.
Hon berättar lite vad som är tanken
med kören - att de sjunger lättillgängliga sånger som alla kan hänga med
i, både när det gäller text och musik.
Sedan är det dags att värma upp
rösten. De gör några sångövningar

tillsammans. Stämningen är god när
de går vidare till sången ”Världen
behöver människor som vi – världen
behöver ljus.” Nästa sång har lite svåra
ord: Vad betyder ”Mättande dofter
från sommarvarm skog”, egentligen.
De sätter sig två och två och pratar
om ordens betydelse. Sofia berättar
att det brukar komma allt mellan 10
till 35 personer på körövningarna och
målet är att det ska vara en fast grupp
med 20 personer.
– I vårt uppdrag som kyrka i Gävle
ligger att skapa mötesplatser för
människor, och den här öppna kören
är en av dessa, säger Sofia.
Kom och sjung!
För alla som vill sjunga tillsammans
med andra och som kanske vill
lära sig svenska på ett roligt och
spännande sätt. Du behöver inte ha
sjungit i kör innan – det viktigaste
är att du kommer! Måndagar 18.00
i Kyrkans hus, Kaplansgatan 1.

Anmälan och info
Thomas Erixon, 026-17 05 02,
thomas.erixon@svenskakyrkan.se
Bibelsamtala tillsammans
En samtalsgrupp där vi läser kommande
söndags bibeltext och samtalar om vad
den kan säga oss i vår vardag. Ingen
förkunskaps krävs och du är fri att vara
med så ofta du kan och vill. Torsdagar
jämna veckor 9.30-11.15 i Strömsbro
församlingshus
Petter Nordlander 026-17 04 28,
petter.nordlander@svenskakyrkan.se
Samtal i Tomas
"Jag skulle vilja våga tro"
Samtal om tro och liv. Lärjungen
Tomas som gett sitt namn till kyrkan,
inspirerar till ett sökande där alla frågor
får utrymme, där ingenting är tvärsäkert och där vi vågar tala sant om livet.
Torsdagar ojämna veckor start 14/9
19.00-21.00 i Tomaskyrkan
Information
Marianne Lundin, 026-17 05 63,
marianne.lundin2@svenskakyrkan.se
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Körsång för barn

Musiklek 0-5 år

Sjunga i kör handlar inte bara om musik utan minst lika mycket om
att träffa andra, skratta, leka och röra sig till musik. Körerna övar varje
vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Barnen
medverkar vid några gudstjänster per termin och ibland vid större
konserter.
Minikör, 4-6 år
Onsdagar 16.00-16.45 i Tomaskyrkan,
Blockstensv 59 i Sörby
Barnkör, 4-6 år
Onsdagar 16.00-16.45 i Mariakyrkan,
Forellplan i Sätra
Barnkör, 4-6 år
Onsdagar 16.00-16.40 (körrummet)
i Strömsbro kyrka
Miniklangen, 6-8 år
Måndagar kl 16.00-16.40 i Björsjö
kyrkan, Hövdingavägen 6 i Bomhus
Barnkör, 6-8 år
Onsdagar 15.30-16.15 i Hemlingby
kyrka, Hemlingbyv 2
Barnkör, 6-9 år
Onsdagar 17.00-18.00 i Tomaskyrkan,
Blockstensv 59 i Sörby

Ungdomskör, 13 år och uppåt
Ungdomskören träffas i samband med Ung
mässa, torsdagkväll ca en gång i månaden.
Vi håller till i Kyrkans hus, Kaplansgatan.
Info Sofia Jeppsson 026-17 05 82
För mer info och anmälan,
kontakta körledarna:
Tomaskyrkan och Kyrkans hus
Sofia Jeppsson 026-17 05 82,
sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se
Björsjökyrkan
Anna-Sara Berencreutz 026-17 05 96,
anna-sara.berencreutz@svenskakyrkan.se
Hemlingby kyrka
Christina Gagge 026-17 05 55,
christina.gagge@svenskakyrkan.se
Sofia Wester Eriksson 026-17 05 65,
sofia.wester-eriksson@svenskakyrkan.se
Strömsbro kyrka
Roger Bergel 026-17 05 09,
roger.bergel@svenskakyrkan.se

Tillsammans, barn och vuxna, sjunger
vi, spelar enkla rytminstrument, rör
oss till musiken och har andakt. När
vi sjungit klart finns möjlighet att
fika, umgås och leka.
Strömsbro
Måndagar 10.00-11.30 i Strömsbro
församlingshus, Magasinsg 34
Information (ingen anmälan behövs)
Maritha Lechnio 026-17 05 98,
maritha.lechnio@svenskakyrkan.se
Tomaskyrkan
Tisdagar 13.00-15.00
i Tomaskyrkan, Blockstensv 59
Information och anmälan
Anna Forsgren 026-17 05 39,
anna.forsgren@svenskakyrkan.se
Kanalen (0-2 år)
Torsdagar 10.00-11.30
Kanalen, Nygatan 77.
Särskilt till dig som vill utveckla
dina kunskaper i svenska språket.
Information (ingen anmälan behövs)
Sofia Jeppsson, 026-17 05 82,
sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se

Samklangen, 9-12 år
Måndagar 17.00-18.00 i Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6 i Bomhus

Mariakyrkan
Karolina Risberg 026-17 05 99,
karolina.risberg@svenskakyrkan.se
Angelica Franzén 026-17 05 79,
angelica.franzen@svenskakyrkan.se

Pilgrimsbarn (Årskurs 1-3)

Miniorer (6-9 år)

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.

I miniorgruppen använder vi oss av skapande, drama, sång och lek för att lära
oss mer om oss själva, varandra och Gud. Tillsammans läser vi bibelberättelser
och funderar över vad de kan betyda. Genom detta vill vi lära barnen alla människors
lika värde, omtanke om vår omvärld och våra medmänniskor och att de är älskade
av Gud. Ibland gör vi utflykter och ibland är vi med på söndagens gudstjänst.

Tisdagar kl 14.30-16.15 Strömsbro
församlingshus, Magasinsg 34

Måndagar 14.30-16.30 i Tomaskyrkan, Blockstensv 59
(Vi har möjlighet att hämta barnen på Sörbyskolan)

Anmälan och info
Maritha Lechnio, 026-17 05 98,
maritha.lechnio@svenskakyrkan.se

Information
Anna Forsgren 026-17 05 39, anna.forsgren@svenskakyrkan.se

Spädbarnsmassage

Öppen verksamhet för barn
tillsammans med vuxen
”Öppen verksamhet för barn med
vuxen” är en mötesplats för barn i 0-5
årsåldern tillsammans med mamma,
pappa eller annan vuxen. Hit kan du
komma för att barnen ska få träffa andra
barn, leka och sjunga men också för att
du som vuxen ska få träffa andra som
har barn och umgås, utbyta tankar och
erfarenheter. Det finns möjlighet att
värma medhavd mat och det finns fika
att köpa. Öppen verksamhet finns på
olika platser i Gävle och du väljer vilken
plats som passar dig.
0-2 år tisdagar 9.00-11.00 Björsjökyrkan,
Hövdingavägen 6 i Bomhus
0-5 år måndagar 9.00-12.30 Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6 i Bomhus
0-5 år tisdagar 9.00-12.00 och
torsdagar 9.00-11.30 Hemlingby kyrka,
Hemlingbyv 2

Spädbarnsmassagen är kärleksfull beröring av huden, kroppens största
sinnesorgan, som ger dig som förälder möjlighet till att skapa en trygg
anknytning och fördjupa samspelet med ditt barn. Kursen är för föräldrar med
barn 2 månader- ca 8 mån (innan de börjar krypa). Max antal deltagande familjer 8.
Ingen avgift men anmälan är bindande. Vi träffas 5 tisdagar i följd.
Spädbarnsmassage (kursomgång 1): 5 tisdagar 13.00-15.00.
Kursstart den 26/9 i Hemlingby kyrka.
Spädbarnsmassage (kursomgång 2): 5 tisdagar 13.00-15.00.
Kursstart den 7/11 i Hemlingby kyrka
Anmälan 026-17 04 00 eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se

Sopplunch

Onsdagar i Maria

Vegetarisk soppa med bröd,
kaffe/te och kaka 40 kr.

Under hösten händer det
mycket på onsdagarna i
Mariakyrkan. Mellan 17-18
serveras en enkel måltid
därefter firas mässa. Men
innan och efter mat och
mässa hittar du här allt från
barnkör till språkcafé och
från vuxenkör till samtal om
tro och liv.

Onsdagar 11.30-13.00
i Kyrkans hus, Kaplansg 1

För alla åldrar torsdagar 9.30-11.30
Allaktivitetshus i Mariakyrkan (barnsång
10.00, sticka, handarbeta, måla på porslin
och många andra skapande aktiviteter…
eller "bara vara"). Forellplan i Sätra.

Språkcafé
Kom och fika och öva svenska
tillsammans. I Mariakyrkan på
Sätra och på Kanalen på Öster.
Läs mer på svenskakyrkan.se/gavle

Håll utkik på
svenskakyrkan.se/gavle.

Kyrkogårdsenheten informerar

I slutet av september tas alla sommarblommor bort. Plantering av ljung startar i oktober.

Luther, Luther, Luther!

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som vilar på en evangelisk-luthersk grund. Vår historia har stor betydelse när vi talar om
den reformatoriska traditionen med teman som fortfarande är levande och aktuella. I höst är det 500 år sedan Martin Luther
spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenburg, Tyskland. Välkommen att lära känna Martin Luther på ett nytt sätt.
Kantat för reformationens 500-årsjubileum
– uruppförande
Joakim Andersson har komponerat denna kantat till
reformationsjubiléet. Ett verk som återspeglar delar ur
Martin Luthers liv och gärning som reformator av kyrkan.
Läs mer på sista sidan! Lördag 30/9 18.00 i Staffans kyrka
Luther och sinnlig närvaro – vad betyder det idag?
Elisabeth Gerle präst och professor i etik föreläser.
Onsdag 18/10 19.00-21.00 på Stadsbiblioteket i Gävle

Martin- ett sångspel
Sångspel med barn som skådespelare och sångarna
från barnkörerna i Björsjö- och i Tomaskyrkan.
Föreställningar under höstlovet, onsdag 1/11 18.00,
torsdag 2/11 14.00 och 17.00
En grupp som fixar med mat, rekvisita, kläder och allt
runt föreställningen kommer att bildas, både barn och
vuxna är välkomna att hjälpas åt! Vill du vara med?
Hör av dig till
Anna Forsgren 026-17 05 39,
anna.forsgren@svenskakyrkan.se

Luther en religiös rebell – vad kan vi lära oss av Luther som religionskritiker?
Peder Thalen, professor i religionsvetenskap föreläser. Tisdag 24/10 19.00-21.00 i Heliga Trefaldighets kyrka
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مرحبا بكم في الكنيسة السويدية
في مدينة يافله – مكان اللقاءات
طوال مراحل الحياة

WELCOME TO THE CHURCH OF SWEDEN IN GÄVLE – A MEETING PLACE FOR ALL PEOPLE
The Church of Sweden in Gävle is open to all nationalities. Here you can meet others,
spend time taking part in various types of community activities, or just chill. It is a place
for those who have questions about life, and thoughts about faith, for those who want to
take a break from the daily life with some coffee, music and discussion and also for those
who want to engage in a fairer and better world. Regardless of your faith or religion, you
are welcome to share your joy and sorrow, your questions and your uncertainty.
Events in Gävle’s churches:
• Religious services are celebrated every Sunday in Gävle's churches,
and sometimes during the week.
• Come and sing - a choir for those who like to sing, and want to learn
Swedish in a fun and exciting way. Adress: Kyrkans hus, Kaplansgatan 1.
• Language Café – learn Swedish, share experiences and coffee with
new friends.

الكنيسة السويدية في مدينة يافله هي
 وسياق الكالم بها مفتوح،للمشاركة
. بغض النظر عن الجنسية،للجميع
هنا يمكنك أن تقابل اآلخرين و يمكنك
المساهمة واإللتزام أو مجرد أن تأتي
 هنا يوجد مكان ألولئك،لإلستفادة فقط
الذين لديهم أسئلة حول الحياة واألفكار
حول العقيدة وألولئك الذين يريدون
مخالفة المهام اليومية مع القليل من القهوة
والموسيقى والثرثرة ولكن أيضا بالنسبة
ألولئك الذين يريدون اإلنخراط من أجل
.عالم أفضل وأكثر عدال
 أنتم مدعوون،أيا كان موقفك إلى هللا
لتشاركونا أفراحكم وأحزانكم وأسئلتكم
.الخاصة بكم

Adress: Kanalen, Nygatan 77. Mariakyrkan, Forellplan in Sätra.
For more information about the Church of Sweden in Gävle, and to find out about services and meetings, please
visit www.svenskakyrkan.se/gavle

TERVETULOA RUOTSIN KIRKKOON GÄVLESSÄ – TAPAAMISPAIKKA LÄPI KOKO ELÄMÄN
Ruotsin kirkko Gävlessä on yhteisö, joka on avoin kaikille ja kaikille kansallisuuksille. Kirkon
tapahtumissa voit tavata muita, olla itse aktiivinen tai vain hengähtää. Täällä on paikka sinulle,
jolla on kysymyksiä elämästä ja ajatuksia uskosta, sinulle, joka haluat keskeyttää arkiaskareet
hetkeksi kahvihetkellä, musiikilla ja keskustelulla, sekä myös sinulle, joka haluat olla mukana
rakentamassa oikeudenmukaisempaa ja parempaa maailmaa. Huolimatta suhtautumisestasi
Jumalaan, olet tervetullut jakamaan ilosi ja surusi, kysymyksesi ja epävarmuutesi.

:أمثلة على أماكن اللقاء
:القداس
يقام القداس في كل كنائس مدينة يافلة كل
يوم أحد وأحيانا يقام خالل ايام األسبوع
:تعال وغني
مع الجوقة إذا كنت تحب ذلك وتعلم اللغة
السويدية في نفس الوقت في جو من
المرح وطريقة مثيرة في
 الواقع فيKyrkans hus –
Kaplansgatan 1

Esimerkkejä tapaamispaikoista:
• Jumalanpalvelusta vietetään joka sunnuntai Gävlen kirkoissa. Joskus myös arkena.
• Tule laulamaan – Kuoro sinulle, joka pidät laulamisesta ja haluat samalla opetella ruotsin kieltä hauskalla ja iloisella tavalla. Kyrkans hus, Kaplansgatan 1.
• Kielikahvila – Opettele ruotsia, jaa kokemuksiasi ja kahvittele uusien ystävien kanssa.
• Kanalen, Nygatan 77.
• Marian kirkko (Mariakyrkan), Forellplan Sätrassa.

Lisää tietoa Gävlessä järjestettävistä Ruotsin kirkon jumalanpalveluksista ja muista tapaamispaikoista löydät osoitteesta
www.svenskakyrkan.se/gavle

:مقهى اللغة
تدرب على اللغة السويدية وتبادل
الخبرات وتناول القهوة مع األصدقاء في
األماكن التالية
Nygatan 77  فيKanalen –
 الواقعة فيMariakyrkan –
Sätra - Forellplan
للمزيد من المعلومات حول الكنيسة
السويدية والقداس في مدينة يافله وأماكن
اللقاءات األخرى يمكنك زيارة الموقع
التالي
www.svenskakyrkan.se/gavle

RÖSTA I KYRKOVALET 17 SEPTEMBER
I år är det kyrkoval. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som
ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Vad tycker du är kyrkans viktigaste uppgift?
Hur ska kyrkans arbete bedrivas? Din röst är viktig!*
* Förra valet röstade 11,4% Rösta i kyrkovalet!

Förtidsröstning

Rösta i vallokal på valdagen
Plats:

Kyrkans hus, Kaplansgatan 1
Strömsbro församlingshus, Magasinsgatan 34
Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59
Andersbergs centrum, Vinddraget 22
Staffans kyrka, Staffansplan 1
Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2
Mariakyrkan, Forellplan 3
Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6

Rösta på röstmottagningsställe på valdagen

Tid:

söndag 17 september 09-20*

Plats:
Tid:
samt

Plats/tid:

Kyrkans hus, Kaplansgatan 1
måndag - fredag 4-16 september 9-17
tisdag 5 september
17-20
lördag 9 september
10-14
torsdag 14 september 17-20
lördag 16 september
10-14
söndag 17 september 09-20*
*med avbrott 10.45-12.30, då huvudgudstjänst firas

Böna hembygdsgård
Ytterharnäs skola
Lillhagsskolan, Bomhus

Rösta med bud

09-11
13-15
09-11, 13-18

Om du t e x befinner dig på häktet eller bor på ett serviceboende och inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe
finns möjlighet att budrösta. Budröstningspaket hämtar du på
Kyrkans hus, Kaplansgatan 1 eller ring 026-17 04 00, så får
du det hemskickat.

*med avbrott 10.45-12.30, då gudstjänst firas
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MARTIN LUTHER FÖR BARN

– EN BOK OCH ETT SÅNGSPEL

Nu finns den här, boken där Martin Luthers barn berättar om
sin pappa. Om åskväder, nunnor som flyr i silltunnor, teser som
fladdrar ut över världen, om stökiga studenter och uppkäftiga
präster.
Under förra året startade ett barnboksprojekt för att skapa en berättelse om
Martin Luthers liv och tankar med
sikte på mellanstadieåldrarna. Barnboksförfattaren Ulf Nilsson har varit
skrivcoach för en grupp medarbetare
i kyrkan däribland Leif Nahnfeldt,
präst och Anna Forsgren, fritidsledare,
från Svenska kyrkan i Gävle. På
vägen fram till den färdiga boken har
deltagarna fått öva sig i att berätta
för barn, att skapa karaktärer och
att fånga unga läsares intresse. Man
skulle också, på ett för barn begripligt
språk, få fram viktiga delar av Luther
tankar och livsverk. Författarna har
skrivit varsin del men också arbetat
mycket tillsammans. Man har även
provläst för barn för att få direkt
respons och hjälp av deras kloka synpunkter. Vid några skrivträffar har
man jobbat med att få alla delarna i
boken att hänga samman i en gemensam ramberättelse.
Bokens omslag är utformat från

ett antal bilder av Martin Luther
som gjorts av Tomaskyrkans miniorgrupp. Till varje kapitel finns sånger
av Leif Nahnfeldt som under hösten
2017 kommer att formas till ett
sångspel med barn som skådespelare
och sångarna från barnkörerna i
Björsjökyrkan och Tomaskyrkan.
Premiär på Martin – ett sångspel
blir det under höstlovet. Föreställningar, onsdag 1/11 18.00, torsdag
2/11 14.00 och 17.00
En grupp som fixar med mat,
rekvisita, kläder och allt runt föreställningen kommer att bildas, både
barn och vuxna är välkomna att
hjälpas åt!
Vill du vara med? Hör av dig till
Anna Forsgren 026-17 05 39,
anna.forsgren@svenskakyrkan.se
Och boken då? Ja, den finns att köpa
på Adlibris eller på bokborden i Gävles
kyrkor och församlingshem.

Voices for Hospices – konsert till stöd för pallitativ vård
Församlingens samtliga körer sjunger var för sig och tillsammans.
Instrumentalister, Per Ahlman, orgel och piano.
Körledare Mari Dahl, Gudrun Raccujja, Sofia Jeppson och Per Ahlberg.
15/10 16.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Stickcafé
En öppen gemenskap där vi stickar
för att skicka det vi gör till barn som
behöver värmas. Handarbetsmaterial
finns på plats. Ingen förkunskap krävs.
Torsdagar jämna veckor med start
7/10 10.00-12.00 i Björsjökyrkan

Barnen i Tomaskyrkans miniorgrupp har
fått måla av en klassisk bild av Martin
Luther. Några av målningarna har blivit
omslagsbild på den färdiga boken.

Mässa med barnkörerna
Kyrkoherde Karin Sarja och
barnkörerna medverkar
och efter mässan äter vi
lunch tillsammans.
Söndag 17/9 11.00 i
Björsjökyrkan

Gemenskap i Strömsbro
Arbetskretsen i Strömsbro träffas för gemenskap, handarbeta om
man vill, fika och andakt. Terminsstart 12/9 med surströmming.
Tisdagar ojämna veckor 13.00-14.30 Strömsbro församlingshus. Info
Ingmari Lyreskog 026-17 05 07, ingmari.lyreskog@svenskakyrkan.se
Lördagskretsen i Strömsbro fikar tillsammans och umgås med eller
utan handarbete och delar en text/tanke inför söndagen. Lördagarna
7/10, 21/10, 18/11 och 16/12 14.00-16.00 Strömsbro församlingshus.
Info Inga Hillbom 070-932 87 98

Invid källan
En stilla stund i musikens och ljusets tecken.
Söndag 10/9, 8/10 och 5/11 18.00-19.00
i Bomhus kyrka

Arbetskretsens auktion
Arbetskretsen i Strömsbro har auktion på
stickat, sytt, hemvävt, hembakat, sylt, saft mm.
Lotterier och kaffeservering ca kl 15. Visning
från kl 13.00
Lördag 28/10 14.00-17.00
i Strömsbro församlingshus, Iskällarg 6

Skapa tillsammans
Arbetskretsen är en ideell förening och en
öppen gemenskap som arbetar för att kunna ge
hjälp till behövande människor både nära och
fjärran. Material för eventuell tillverkning finns
att låna.
Tisdagar ojämna veckor 13.00-16.00
i Björsjökyrkan.
Info Ingegerd Jansson 070-213 80 68
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #4 S EP T E M B ER 2017
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Marianne Bengtsson

Rune Andersson

Lena Eriksson

Volontär – ett uppdrag
som ger så mycket mer!

Många människor engagerar sig ideellt i Svenska kyrkan i Gävles arbete. Det kan
handla om korta uppdrag som att hjälpa till på en julafton som är öppen för alla
eller längre åtagande och då till exempel besöka ensamma äldre. Arbetet som volontär är alltid ideellt men många tycker att det är berikande att få ge av sin
tid till andra.
En del volontärer i Svenska kyrkan
i Gävle väljer att engagera sig i en
verksamhet som redan finns. Andra
ideella kommer med en helt ny idé
som fyller ett behov. Det de vill dela
med sig av kan då handla om yrkeskunnande eller annan kompetens
som man vill ge lite av på sin fritid.
Lena Liss är ansvarig för volontärerna i Maria församling. Hon berättar
att där finns en volontärgrupp som
träffas regelbundet och som är öppen
för alla. Uppgifterna kan variera efter
behov och av intresse. Många volontärer uppvaktar äldre i församlingen som
fyllt 85 år, andra är med och hjälper till
i en matlagningsgrupp med fokus på
integration, några bakar och serverar på
ett musikcafé för äldre.
– Vi har också volontärer som inte
ingår i någon grupp utan som gör en
insats då och då. Det är lika värdefullt.
Innan någon blir volontär mer regelbundet hos oss gör jag en intervju för att ta
reda på vad personen har för erfarenheter och vill bidra med, säger hon.
S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #4 S EP T E M B ER 2017

I Bomhus-, Heliga Trefaldighets- och
Staffans församling finns också
volontärgrupper. Dessa kan ha lite
olika profiler. De gör saker som att
laga mat och leka med barn hos
Enastående föräldrar och hjälpa till
vid soppluncher för daglediga till att
handarbeta för att samla in pengar
och ha andakter på äldreboende. Men
även i dessa församlingar finns möjlighet
att göra en insats bara då och då.
I alla församlingar finns det en person som är ansvarig för volontärerna.
I rutan ”Ansvarig för volontärer” kan
du se vilka det är.
”Det ger mig så mycket att arbeta
ideellt”. Så säger Rune, en av volontärerna i Svenska kyrkan i Gävle. Han
får medhåll av Lena och Marianne,
också de volontärer.
Lena Eriksson, volontär i Maria
Församling: Lena har varit volontär
i sex år. Efter ett långt arbetsliv på
bank, kände hon att nu när hon fick
tid över ville arbeta med människor.
Bland annat är hon med och upp-

vaktar de som fyller 85 år, vilket hon
tycker är roligt eftersom alla blir så
glada. Hon och en annan volontär
har dessutom sittgympa med de äldre
på ett boende. Ibland hjälper hon
också till på ett musikcafé.
– Det känns så tacksamt att göra
detta, att jag gör nytta, samtidigt
som det är kravlöst. Dessutom är det
en fin gemenskap och jag har fått nya
vänner, säger hon.
Rune Andersson, volontär Staffans
församling: Rune har varit volontär
sedan 2008. Han började med att
leda sång för dementa på boende. Nu
organiserar han promenadgruppen för
daglediga. Dessutom är han allt i allo
som att till exempel sköta ljudanläggning. Han är även kassör på musikcafé
i Hemlingby och på Danslovers.
– Det ger mig så mycket att arbeta
ideellt. Jag brukar säga att jag är
högavlönad. Engagemanget har tagit
fram sidor hos mig själv som jag inte
trodde jag hade och jag ser människor
på ett helt nytt sätt, säger han.
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Lunchtid i Heliga Trefaldighet
12.30-13.00
Måndag Meditation
Tisdag Samtal/bön
Onsdag Veckomässa
Torsdag Lunchmusik
Kristen djupmeditation
Med meditationsmetoden za-zen som
betyder ”att sitta sig till stillhet” leds
du genom sittställning, tankar, och förhållningssätt till andning, in i stillheten.
Introduktion för nya 17.30.
Torsdagar 18.00-19.00
Heliga Trefaldighets kyrka
Oktoberkonserter i Heliga
Söndagar i oktober 16.00
Program finner du på
svenskakyrkan.se/gavle
Heliga Trefaldighets kyrka
Musikcafé med Sjung för hälsan
Allsång och fika tillsammans.
Lördag 14/10 14.00-16.00
i Björsjökyrkan
Promenader

Hannah Gustafsson

Hannah Gustafsson, ung ledare i
Svenska kyrkan i Gävle: Hannah har
varit ledare för andra unga i två år, i år
har hon varit ledare för två konfirmationsgrupper. Som ung ledare är man
en hjälpledare. Hon är bland annat med
och leder lekar och diskussioner. Hannah berättar att ungdomar tycker det
är roligare att vara med de som bara är
lite äldre och lyssnar bättre på dem än
de vuxna. Det är roligare med de unga.
De är förebilder.
– Jag är ledare för att jag tycker att
det är roligt, jag utvecklas och jag mår
bra av det. Här får alla vara med och
allas åsikter räknas. Jag vet inte hur
mycket tid jag lägger, men det ger så
mycket tillbaka. Gemenskapen är det
bästa, säger hon.
Marianne Bengtsson, är volontär
i Heliga Trefaldighets församling:
Marianne har varit volontär i fyra år.

Hon är ansvarig för en gudstjänstgrupp.
Förutom att hon själv deltar så ser hon
bland annat då till att det finns fler som
kan läsa texter och dela ut nattvard.
Hon är också ideell kraft på Enastående föräldrar, något som ligger henne
varmt om hjärtat. Dessutom deltar hon
på Språkcaféet.
– Att vara engagerad ideellt har gett
mig så mycket, framförallt gemenskap med andra. Jag har med mig ett
diakonalt tänk hemifrån. Dessutom har
jag levt ett innehållsrikt liv som gett
mig mycket erfarenhet och jag vet vilka
svårigheter människor kan råka ut för,
säger hon.
Ansvarig för volontärer: Du kan
höra av dig till vem du vill av de som är
ansvariga, det vill säga du behöver inte
ta reda på vilken församling du tillhör.
Du behöver inte ens ha en klar idé om
vad du vill göra, hör bara av dig.

På flera ställen i Gävle promenerar vi
tillsammans. Olika alternativ på tempo
och sträcka finns. Efteråt fikar och umgås vi tillsammans. Fikakostnad 20 kr.
Promenadgrupperna hittar du på
svenskakyrkan.se/gavle
Trevlig tisdag!
En träff för dig som har tid på dagen
för andakt, underhållning och fika
tillsammans.
Tisdagar 14.00 i Hemlingby kyrka
Entré 30 kr, swish, kort eller kontant.
26/9 Jard Samuelsson underhåller
3/10 Psalmtoppen
Populära psalmer med en musikalisk
uppfräschning. Tio psalmer spelas upp
av vårt eget husband och du röstar
fram den bästa psalmen. Umgås, fika,
lyssna på musik och rösta!
Hela höstens program hittar du på
svenskakyrkan.se/gavle
Danslovers
Dansa till levande musik, umgås och fika.

Bomhus församling: Tomas Folkegård 026-17 05 53, tomas.folkegard@svenskakyrkan.se
Maria församling: Lena Liss 026-17 05 08, lena.liss@svenskakyrkan.se
Staffans församling: Roger Holmström, 026- 17 05 64, roger.holmstrom@svenskakyrkan.se
Strömsbro kyrka: Ingmari Lyreskog 026-17 05 07, ingmari.lyreskog@svenskakyrkan.se
Tomaskyrkan: Marianne Lundin 026-17 05 63, marianne.lundin@svenskakyrkan.se (gudstjänstvärd)
Heliga Trefaldighets kyrka: Meta Måhl 026-17 05 51, meta.mahl@svenskakyrkan.se

Måndagar
25/9 (Brunnsg 59)
30/10 (Kaplansg 1)
27/11 (Brunnsg 59)
13.00-15.00 Entré 50 kr
Ett samarrangemang med kommunens
Träffpunkter och Staffans församling.
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Välkommen till dop!

Dopet är en god grund i en människas liv, ett sammanhang som handlar om
gemenskap och tillhörighet, med Gud, med kyrkan och alla döpta. Vägen till
dopet kan se olika ut och dopet rymmer många perspektiv.
Vi behöver inte prestera något eller
vara på något speciellt sätt för att bli
döpta. Gud möter oss som vi är och
Guds omsorg sträcker sig över hela
livet. Dopets vatten, det är tecknet på
en kärlek utan gräns. Jesus lovar: ”Jag
är med er alla dagar till tidens slut.”
Svenska kyrkan i Gävle skickar ut
en inbjudan till dop till alla nyblivna
föräldrar. En folder där du som förälder kan läsa om vad dopet innebär
och hur det går till.
Kanske du är vuxen och vill bli
döpt eller ditt barn är större nu och
du/ni vill ha dop.

Man kan döpas oavsett ålder

Det finns ingen åldersgräns för dop.
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Man kan döpas oavsett ålder. De
flesta som döps i Svenska kyrkan är
barn och många associerar dop med
stor släkt- och familjesammankomst
men doptillfället kan lika gärna vara
en enkel och fin stund med några få.

Dopdagen

Lördagar finns tider för dop men det
fungerar också bra i samband med
söndagens gudstjänst eller i anslutning till den. Om ni har särskilda
önskemål, om till exempel tid och
plats, går det ofta att ordna.
Den präst som kommer att leda
dopgudstjänsten tar sedan kontakt
och ni får möjlighet att träffas och
förbereda tillsammans.

Kostnadsfritt

Dopet är gratis och kan äga rum på
olika platser. Dopklänning/dopdräkt
finns för utlåning vid dop i kyrkor
och kapell. Om ni vill ordna en samling efteråt, finns oftast en församlingssal i anslutning till kyrkan att
låna kostnadsfritt.

Medlemskap

Dopet ger medlemskap i Svenska
kyrkan. Om man av något skäl vill
avvakta med dop, men ändå vill att
barnet ska tillhöra Svenska kyrkan
meddelar man det genom att kontakta bokningen 026-17 04 00.
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Drop-in-dop

Hur bokar jag ett dop?

Några gånger per år finns möjlighet till drop-in dop i någon av
kyrkorna i Svenska kyrkan i Gävle. Då är det bara att komma.
En stor händelse men på ett enkelt sätt. Det är tanken bakom
drop-in-dop och även drop-in-vigslar. Präst, musiker och
tårta väntar på dig och du behöver inte förbereda någonting.
Du/Ni kommer till kyrkan det aktuella datumet. Du/Ni
får träffa en präst för ett kortare samtal och väljer då också
vilken musik ni vill ha under dopgudstjänsten. Obs! det kan
bli en del väntetid om det kommer många på en gång. Är du
under 18 år så behöver du ett intyg från dina föräldrar att
det är ok att du blir döpt.

Höstens datum för
drop-in-dop eller vigsel
(Vid vigsel är det viktigt att du beställt
hindersprövning hos Skatteverket minst
två veckor innan drop-in dagen.)
7 oktober 12.00 i Björsjökyrkan i Bomhus
9 december 13.00 i Strömsbro kyrka
För mer information, besök
www.svenskakyrkan.se/gavle

Dop bokas genom den gemensamma bokningen
för Svenska kyrkan i Gävle. Telefon: 026-17 04 00,
måndag – torsdag 9.00-16.00, fredag 9.00-15.00.
E-post: gavle.bokning@svenskakyrkan.se
Det går även bra att ta kontakt med en präst för att prata
mer om dop eller ta upp andra frågor kring Svenska kyrkans
tro och gemenskap. Bokningsenheten kan förmedla kontakt,
eller så söker du via www.svenskakyrkan.se/gavle/personal.
Vill du kolla in i våra kyrkor via webben så hittar du
dem på www.svenskakyrkan.se/gavle/kyrkor

En dopgåva från Svenska kyrkan i Gävle

Trygghetscirkelns föräldraskap
Anknytningsteorin har utvecklats av John Bowly och Mary Ainsworth. Den har
blivit föremål för många vetenskapliga studier både inom landet och ute i övriga
världen. Trygghetscirkelns föräldraskap är en pedagogisk modell för att göra
anknytningsteorin begriplig och användbar för vanliga föräldrar. Den är utvecklad i
USA av tre praktiserande terapeuter och modellen är idag spridd och använd över
stora delar av världen. Här i Sverige används den inom såväl socialtjänsten som inom
barn- och ungdomspsykiatrin. På vissa håll även inom barn och mödravården.
Svenska kyrkan i Gävle är stolt över att nu kunna erbjuda denna utbildning som
en dopgåva till nyblivna föräldrar. På så vis vill vi bidra till tryggare barn, tryggare
föräldrar och på sikt ett tryggare samhälle.
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Möten, upplevelser
och gemenskap!

Ungdomar som hoppar in och spänns fast i stora, bubbliga bollar. Två lag som
försöker pricka in en gigantisk fotboll i respektive mål. Fötter och ben pekar
rakt upp mot den blå himlen. Skratt och studsande jättebollar rullar ut över
gräset i parken utanför Heliga Trefaldighets kyrka. Konfirmationsfesten
”Inte som du tror” har just rullat igång i kvällssolen.
foto

Jonas Forsberg (www.jfp.se)

Runt om Heliga Trefaldighets kyrka
hade Svenska kyrkan i Gävle och dess
konfirmationsledare bjudit in alla ungdomar födda 2003 för att få veta mer
om konfirmation att delta i
aktiviteter och äta varmkorv.
Kvällen bjöd på bubbleball, sumobrottningsdräkter,
trashockeylek, fotbollstrix
med spelare från GIF, dataspel, fotohörna och pyssel.
Konfirmationsgrupper
och ledare presenterades och
de som ville kunde anmäla
sitt intresse inför kommande
konfirmationstid. Pilgrimsresor till Berlin och Wales verkade
locka många. För de som vill lära sig
mer om kyrkans budskap på hemmaplan finns fotbollsgrupp, data/langrupp och en grupp för de som vill ta
det i sin egen takt, riktade till unga
med särskilda behov.

Klotterplanket inne i kyrkan satte
fokus på det som konfirmationstiden
handlar om, livsfrågor. Rubriken
”Det är viktigt för mig” fylldes på

och svävande över kyrkans stengolv
levererade han en hisnande stund av
beundran.
Engagerade ungdomar som deltagit i konfirmationstiden
och blivande konfirmander
fick också uppleva konserten
med nationellt kända popoch afrobeatbandet Panetoz.
Efter att ha fått alla deltagare att hoppa, dansa och
sjunga avslutade bandet med
att uppmuntra ungdomarna
att sprida glädje och kärlek.
”De där likesen som vi jagar i sociala medier betyder
inte mycket i verkligheten. Det viktiga är att ni tar hand om varandra,
tro alltid på er själva och gör gott
i livet!” Det var slutrepliken innan
fotostunden med bandet avslutade
spelningen.

”De där likesen som vi jagar
i sociala medier betyder inte
mycket i verkligheten. Det viktiga
är att ni tar hand om varandra,
tro alltid på er själva och
gör gott i livet!”

KONFIRMATIONSGRUPPER
SOM STARTAR NU
Att konfirmeras är kul, man får nya
kompisar och känner sig värdefull och
unik och behövd. Så brukar konfirmanderna svara när man frågar dem.
Vi pratar om livet och om tro och
upptäcker nya saker. Vi fikar och tar
det lugnt tillsammans. Dessutom får
du åka på läger och resor och så får
du extra tid för ditt specialintresse.
De andra konfirmanderna är lika
gamla som du och de unga ledarna
är några år äldre. Läs mer om alla
grupperna som snart startar på
svenskakyrkan.se/gavle/konfirmation
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av ungdomarna genom färgglada
anteckningar av åsikter.
Dansaren och akrobaten Taylor
instruerade i dansstilen popping.
Han avslutade prova på-stunden
med en uppvisning i luftakrobatik
inne i en stor metallring. Roterande

FOTBOLL START: 3 OKTOBER
Kontaktperson Anna Forsgren
anna.forsgren@svenskakyrkan.se
026-17 05 39

WALES START: 27 SEPTEMBER
Kontaktperson Angelica Franzén
angelica.franzen@svenskakyrkan.se
026-17 05 79

BERLIN START: 21 SEPTEMBER
Kontaktperson Maritha Lechnio
maritha.lechnio@svenskakyrkan.se
026-17 05 98

DATA/LAN START: 30 SEPTEMBER
Kontaktperson Peter Hallgren Stjerndorff
peter.stjerndorff@svenskakyrkan.se
026-17 05 42

PILGRIM START: 26 SEPTEMBER
Kontaktperson Meta Måhl
meta.mahl@svenskakyrkan.se
026-17 05 51

I MIN EGEN TAKT START: OKTOBER
– En grupp för dig som går i särskola.
Kontaktperson Thomas Erixon
thomas.erixon@svenskakyrkan.se
026-17 05 02

KÖPENHAMN START: 26 SEPTEMBER
Kontaktperson Sveneric Dahl
sveneric.dahl@svenskakyrkan.se
026-17 05 21

ANMÄLAN 026-17 04 00
gavle.bokning@svenskakyrkan.se
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UNGKVÄLL – EN MÖTEPLATS SOM STÅR
ÖPPEN FÖR DIG SOM ÄR UNG I GÄVLE!
Det är torsdagskväll och det betyder att Olofsgården som ligger vid Heliga Trefaldighets
kyrka står öppen för unga från 15 år och uppåt under några timmar. Det är ett perfekt
forum om du gillar att bara hänga med kompisar, prata om de små och stora sakerna
i livet, göra saker tillsammans med andra och så fika förstås.
Klockan är lite över 18, ungdomsledarna, från Svenska kyrkan i Gävle,
Mattias Larsson och Anna Forsgren
står i köket och hälsar alla glatt
välkomna. Några ungdomar sitter
redan inne i soffrummet och pratar
och fikar, andra håller på med att
göra semlor, för idag står det semlor
på det viktiga fikaprogrammet.
Det blir fina kreationer. Då och då
droppar det in någon ny ungdom,
det blir några kramar och ord om att
det är roligt att ses igen. Till slut är
alla som skulle komma idag samlade
och Anna berättar att kvällens tema
är debatt. Ämnet för debatten är
huruvida det är bra eller dåligt med
fasta. Alla är verkligen inte med på
noterna, utan tycker det är en dålig
idé med debatt. ”Man kommer aldrig
fram till något i en debatt, det blir
bara tjafs, bättre med samtal”, tycker
någon. Andra tycker att det är ett
tråkigt ämne. Ytterligare någon tycker
att det är ett konstigt tema som det
inte går att ha en åsikt om. Men efter
en stund är ungdomarna ändå uppdelade
i två grupper, en för och en emot
fastan, några väljer dock att inte vara
med i debatten utan fortsätter att
fika, men kan förstås inte låta bli att
kommentera. I varsitt rum förbereder
grupperna sedan sina argument. Det
blir många skratt och funderingar. En
halvtimme senare slår sig grupperna
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ner på varsin sida av rummet och
debatten tar fart. Anna fungerar som
debattledare. Argument för kan vara
att man kommer närmare Gud med
fasta och att det är bra för hälsan.
Mot handlar om att det är förlegat
och att man blir snurrig i huvudet av
att inte äta. Debatten blir het och när
argumenten tryter höjs rösterna, men
roligt är det.
Anna berättar att de alltid har
något tema på Ungkväll.
– Vi gör allt mellan himmel och
jord på våra träffar. Någon gång är
det tårtbakartävling, ibland ser vi på
film, leker eller spelar spel. Vi firar
också andakter och gudtjänster. Här
finns också alltid plats för samtal om
livet och tro. Men då och då sitter vi
bara och pratar, säger hon.
Alla ungdomar som fyllt 15 år är
välkomna på Ungkväll. Här finns
det chans att få kontakt med andra
och lära känna nya människor, men
också träffa dem som man tidigare
konfirmerat sig med eller gått ledarutbildning med.
Svenska kyrkan har Ungkvällar i
centrum, Sätra och Bomhus. Dessutom
finns det en ungdomsverksamhet i
Staffans kyrka en fredag i månaden.
Den här verksamheten är också en
del av Svenska kyrkans unga och
det händer att ungdomar från Gävle
deltar i riksläger.

UNGKVÄLLAR
På ungkvällarna kan man komma och vara
med precis som den man är och träffa nya
och gamla kompisar, från 15 år till ca 22 år.
Här finns plats för goda samtal, fika, lek,
sång, skratt och gråt. Ibland träffas vi alla
från de olika stadsdelarna, har övernattningar och läger mm. Vi avslutar alltid
kvällarna med en kvällsbön eller med att
fira mässa tillsammans. Ingen kostnad.
Bomhus, Björsjökyrkan,
Hövdingavägen 6
Torsdagar 18.00-21.00
Info: Sveneric Dahl, 026-17 05 21
City, Kyrkans hus, Kaplansg 1
Torsdagar 18.00-21.00
Info: Anna Forsgren, 026-17 05 39
Sätra, Mariakyrkan, Forellplan 3
Onsdagar jämna veckor 18.00-20.00
Info: Mattias Larsson, 026-17 05 25

FREDAGKVÄLLAR I STAFFAN
För dig mellan 15- ca 21 år som är nyfiken på
vad som händer i kyrkan. Andakt, fika, sång
och musik, spel och häng i Staffans kyrka.
Fredagarna 8/9, 6/10, 17/11, 15/12
19.00-23.00

I DIN FAMN
En gudstjänst med och av ungdomar.
Söndag 1/10 och 19/11 18.00-19.00
i Björsjökyrkan i Bomhus
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Kan du hitta dessa 12 ord i rutan ovan? Höstlöv, Kyrka, Ljus,
Svamp, Äpple, Kram, Vante, Mössa, Lykta, Kompis, Gurka, Färger.
Du måste leta både vågrätt och lodrätt. Lycka till!

Drop-in-dag
för dop, vigslar,
förnyelse av
vigsellöften

SEPTEMBER
– DIAKONINS MÅNAD:
UNGAS PSYKISKA
OHÄLSA I FOKUS
Allt fler unga mår psykiskt dåligt.
För andra året i rad uppmärksammas därför ungdomars
psykiska hälsa under diakonins
månad i september. Diakonins
månad är ett samarbete mellan
olika kyrkor och organisationer
över hela Sverige.
Under flera år har det kommit
larmrapporter om att unga mår
dåligt. Enligt Socialstyrelsen har
barns och ungdomars psykiska
ohälsa ökat under 1990- och
2000-talet. I åldersgruppen
18 till 24 år hade 7 procent av
männen i befolkningen någon
form av kontakt med psykiatrisk
öppen- eller slutenvård, eller
använde psykofarmaka. Motsvarande siffror för kvinnor var
10 procent. Det är depressioner,
ångestsjukdomar och missbruk
som ökar inom ungdomsgruppen,
men också personlighetsstörningar
bland kvinnor.
Under september månad,
diakonins månad, riktar därför
Svenska kyrkan i hela landet och
andra kristna kyrkor ljuset mot
ungas psykiska ohälsa. Även här i
Gävle kommer olika församlingar
uppmärksamma temat. I Bomhus
församling den 10 september och
17 september i Maria församling.

Välkommen till bröllop eller dop. Det behöver inte vara en stor och dyr
tillställning, det viktiga är själva kärnan - tro, hopp och kärlek.
En festdag då vi firar kärleken mellan människor, och kärleken mellan
Gud och människor. Präster, musiker, vaktmästare, kaffe och tårta finns
för er som längtar efter att fira kärleken till varandra. Du behöver en
partner (en måste vara medlem i Svenska kyrkan) och du behöver en
hindersprövning (beställs hos Skatteverket) och ID-handlingar. Vi ordnar
resten!
Välkommen till bröllop eller dop den 7 oktober 12.00-16.00
i Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6 Bomhus
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KANTAT FÖR REFORMATIONENS
500-ÅRSJUBILEUM – URUPPFÖRANDE

En dag för drygt ett och ett halvt år sedan kom kyrkoherden till Joakim och önskade ett musikverk
till Reformationsåret 2017. Något musikaliskt som kunde visa upp musikutbudet som finns i Staffans
församling. Något om Luther. En kantat* kanske? Skulle Joakim möjligtvis kunna skriva en kantat till
reformationens 500-årsjubileum? Joakim som gillar utmaningar tvekade inte när han sa ja.
De senaste 6 månaderna har musik och
texter som återspeglar delar ur Martin
Luthers liv vuxit fram. All musik har
Joakim sammanställt och komponerat.
Några texter är från Luthers tid, någon
från 400-årsjubiléet och resten från idag.
Denna kantat är uppdelad i fyra avdelningar. Här får du följa Luthers liv från
moll och ångest, avlater och reformation,
kärleken till Gud och människan, till fest
och glädje. Joakim dirigerar Staffanskören,
Staffans Mottettkör, stråkmusiker ur Gävlesymfonikerna och solister. Förutom körer
och musiker har personal från kyrkogårdsenheten varit involverad i ljudeffektsarbetet.
De har nämligen snickrat en åsklåda till
föreställningen.
Lite av en röd tråd genom verket är
Luthers psalm ”Vår Gud är oss en väldig
borg”. Då den är en av hans mest kända
psalmmelodier tyckte Joakim att man
kan använda den som ett återkommande
tema i kantaten.
Förutom den här kompositionen har
Joakim skrivit många olika verk både för
orgel, orkester, kör och kammarmusik-

ensembler. Hans Johannespassion för kör,
solister, två orglar och piano framförs
varje år på långfredagen i Staffans kyrka.
– Att komponera musik är inget man
kan tvinga fram på särskilda tidpunkter.
Det är sällan de första idéerna kommer
när du sitter och väl ska komponera.
Oftast när jag inte alls har papper och
penna till hands dyker någon strof upp.
Men jag nynnar in dem på mobilen och
skriver ner noterna senare. Ibland kan
jag skriva och skapa i flera dagar och sen
tar det stopp… för att sedan lossna igen
efter kanske två veckor. Det är mycket
olika. Det är ju liknande process i
många yrken där kreativiteten ska flöda,
saker och ting måste liksom värka fram,
berättar Joakim.
– Körerna börjar öva nästa vecka och
det är alltid lika spännande med en uppstart. Nu när jag arbetat här ett par år så
känner jag körerna och kan anpassa mina
kompostioner efter körens kvalitéer och
kapacitet. Min förhoppning och önskan
är att detta är en kantat Luther skulle
gilla, säger Joakim med glimten i ögat.

* en komposition för röst och instrument över en sammanhängande, berättande text
(källa: Nationalencyklopedin)

Lördag 30/9 18.00 i Staffans
kyrka är det uruppförande
av kantat för reformationens
500-årsjubileum.
Joakim Anderson, organist
i Staffans församling
bor:

i Gävle

gör på fritiden: Promenerar,

läser och tittar på sommarstugor på Hemnet.
äter helst:

God egenlagad
mat från grunden.
ser fram emot: Att terminen

drar igång igen och jag åter
får träffa församlingens
korister, samt att våra
Afterwork-konserter också
startar efter sommaruppehållet.

