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Inledning

Svenska kyrkan i Kristianstad

Besöksadress: Hertig Carls gata 3
Postadress: Box 153, 291 22 Kristianstad
Öppettider: Månd-onsd, fred 10–12, 13–15, 
torsd 13–15. 
Telefon: 044-780 64 00 (växel)
kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/kristianstad
facebook.com/svenskakyrkankristianstad
instagram/svenskakyrkankristianstad

Redaktion, text, form, foto där inte annat 
anges: Sven Alfredsson

Nästa programblad kommer den 5 juni.

Ansvarig utgivare: Bengt Alvland

Vi samarbetar
med Sensus

Innehåll
 

3 Nya rörelserummet
 

 4–5 Aktuellt  

6–7 Biskopsvisitation

8–9 Gudstjänster

10–11 Konserter  

12 Påsken är hoppets tid

Jag älskar påsktiden. Ljuset 
som återvänder som en ef-
terlängtad vän, alla härliga 
färger, folk som yrvaket tit-
tar ut ur sina vinterjackor och 
står och blundar mot solvar-
ma väggar. Det blir längre 
kvällar då vårgalna koltrastar 

drillar högt uppe på taken. 
Ljuset gör också att smutsen 
på fönsterrutorna avslöjas. 
Ljuset är uppfordrande och 
rent av krävande. Allt syns! 
För att ljuset ska få chans 
att lysa in behövs rengöring. 
Både på insidan och utsidan. 
Ja kanske både av fönstren 
och oss själva. Att släppa ut 
det som tynger oss och väl-
komna in ljuset. 

Spänningen mellan ljus och 
mörker blir extra påtaglig 
under påsken. Båda behövs. 
Att gå från mörker till ljus är 
påskens budskap till oss. Från 
död till liv. Precis som det lilla 
fröet i marken som legat dolt 
och kommer upp när solen 
värmer. 

Jag blir lika förundrad varje 
år av att nytt liv uppstår ur 
bruna och till synes döda ra-
batter. Färgglada, tappra små 
blommor tittar upp och ger 
hopp om varmare dagar, då i 
alla fall jag ska luta mig mot 
första, bästa solvarma vägg, 
kisa mot solen och välkomna 
ännu en tid av ljus, hopp och 
liv.

I det här programbladet finns 
det många härliga ljuspunk-
ter. Mycket spännande hän-
der under våren, bl a biskops-
visitation, pilgrimsvandringar, 
konserter, gudstjänster och 
mycket mer. Välkommen!

Agneta Almqvist
diakoniassistent

Södra delen av Heliga Trefaldighets 
kyrka har fått ett nytt rörelserum 
med fokus på barnen. Här finns en 
koja, surfplattor med spelfunktioner, 
minialtare med streamad altartav-
la, prästkläder för barn och mycket 
annat spännande.

Tanken på att skapa ett speciellt rum i kyrkan 
för de minsta har funnits sedan flera år men 
projektet startade för två år sedan berättar 
Fredrik Nordin, församlingspedagog i försam-
lingen och ansvarig för projektet. Nu är resul-
tatet färdigt. Invigningen skedde i samband 
med karnevalsgudstjänsten den 3 mars.

Barnen har en given plats i kyrkorummet och 
det ska kännas naturligt för dem att vistas i en 
1600-talsmiljö.
- Vi vill ge barnen en trygg plats i kyrkan som 
kan stimulera och inspirera dem att reflektera 
över sin tro genom lek men också hitta en oas 
av lugn och ro, säger Fredrik Nordin. 

Tanken är att rörelserummet ska användas i 
samband med gudstjänster, i barnverksam-
heten och  kyrkopedagogiska vandringar. Men  
det är också öppet för spontanbesök när kyr-
kan är öppen.
- Jag hoppas att många ska upptäcka detta 
rum och känna att det är deras och se det som 
en möjlighet till en stunds avkoppling.

NY TEKNIK MÖTER
1600-TALSMILJÖ

Romeo klipper bandet till kyrkans nya rörelserum

Här finns mycket spännande att upptäcka

Skriv eller rita din bön...

...och posta till Gud

Linda Åkesson & Fredrik Nordin

Heliga Trefaldighets kyrka
är öppen dagligen

10.00–16.30
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På en pilgrimsvandring vårdar du både 
kropp och själ. Samtidigt stillar du din 
nyfikenhet. Vem möter du bortom väg-
kröken, och inom dig?

Under våren erbjuder vi dig att hänga med 
på två pilgrimsvandringar. Dessutom firar Pil-
grimsvägen Skåne Blekinge 10-årsjubiléum. 

     Pilgrimsvandring 1/5 
Tema: De blomster som i marken bor.
Vi vandrar på Kjugekull, totalt ca 6 km.
09.00 Samling utanför Församlingshemmet, 
Hertig Carls gata 3, för samåkning till Kjuge-
kull. Vi beräknar vara tillbaka ca 12.00

     Pilgrimsvandring 18/5
Tema: Ja visst gör det ont…
Vi vandrar från Heliga Trefaldighets kyrka via 
Ekenabben till Gustav Adolfs kyrka i Viby, to-
talt ca 10 km
09.00 Samling vid Heliga Trefaldighets kyrka.
Vi tar buss tillbaka (tag med JoJo-kort) och 
beräknar vara tillbaka ca 13.30. Tag med din 
favoritdikt och dela med oss andra.

Vi vandrar i lugnt tempo under både samtal 
och tystnad. Längs vägen gör vi några stopp 
och reflekterar kort över en text. Tag med 
mat och dryck efter behov och kläder efter 
väder. Bra skor är en nödvändighet!

     
     Pilgrimsjubiléum
Pilgrimsvägen Skåne Blekinge firar 10-års-
jubiléum med att ordna en stjärnvandring. 
Vandringar längs de olika lederna sker  i slutet 
av maj och de sammanstrålar alla till en stor 
festgudstjänst i Lunds domkyrka 2 juni. Mer 
information om vandringarna och jubileums-
högtiden hittar du på pilgrimsvagen.se

Delsträckorna 25/5 (Ivö-Kiaby, 9 km) och 
26/5 (Kiaby-Åhus, 20 km) kommer någon 
ledare från församlingen att gå med och då är 
du välkommen att gå med oss.

Anmäl ditt deltagande till Göran Hansson 
044-780 64 48 
goran.hansson@svenskakyrkan.se

Pilgrim för
en dag

SJUNG MED SOLEN
Barnkörerna sjunger sommarsånger i Heliga Trefaldighets 
kyrka 6 juni. Kom och var med, du som är 6–11 år!

Övning Onsdagar kl 16.30-17.15
Plats: Församlingshemmet
Ålder: Åk F-2, 3-5
Anmälan till: Karin Sturesson 
karin.sturesson@svenskakyrkan.se 

/körledarna Carina Bjuremo & Karin Sturesson

Läs mer här
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Öppet hus
Vilans församlingshem

Tisdag 7 maj 14.00
Musikunderhållning med 
Österlenarna

Öppet hus 23/4 är inställt.

Sommarkyrka 
i Norra Åsum

Soppluncher
Församlingshemmet
Hertig Carls gata 3
Tisdagar 12.00 (t.o.m. 14/5)
Ingen sopplunch 16, 23 & 30/4

Österängs församlings-
hem, Sjövägen 27
Torsdagar 12.00 (t.o.m. 23/5)

Vilans församlingshem
Genvägen 14
Påsklunch 11 april kl 12.00
Kyrkbil, ring 070-681 13 42 
eller 070-529 51  77.

Det kommer bland annat att handla  om gudstjänsten som 
mysterium, liturgi, sakrament, rit, tradition, tidsdokument 
och mycket mer.

Välkommen till Vilans kyrka följande torsdagar 18.30:
18/4, 2/5, 16/5 och 23/5

Samtalsledare: Göran Hansson & Ulf Kundler Ridderstedt

Voffo gör di på dette viset? 
En samtalsserie om gudstjänsten

Välkommen med på Sommarutfärd
Onsdagen den 12 juni åker vi till Österslöv, där vi tittar på 
kyrkan. Därefter vidare till  Arkelstorp och Hammarkvists 
trädgård. Där får vi en guidning i museet och dricker kaffe.

Samling vid Vilans församlingshem kl.12.45. 
Kostnad 100 kr. 
Anmälan senast den 7 juni till 
diakon Christel Andersson, 044-780 64 45 eller 
christel.c.andersson@svenskakyrkan.se

De historiska gravhällarna låg ursprungligen över gra-
varna inne i Heliga Trefaldighets kyrka. 

1894 flyttades de flesta gravhällar ut och har prytt kyrkans 
sockel fram till i höstas. Nu, 125 år senare, har de fått en ny 
placering på Gamla begravningsplatsen vid Skottenborg.

Gravhällarna har konserverats, och i vissa fall lagats, och pla-
cerats under väderskydd. Där kommer de att bevaras bättre 
från väder och vind och samtidigt få historiska beskrivningar. 
Här kan man läsa om många spännande människoöden.

Välkommen på invigningen 6 maj 17.00

I sommar, 24–27 juni,  är kyr-
kan öppen för dig som vill 
upptäcka det vackra kyr-
korummet. På programmet 
står bl a guidningar, konst-
utställning, andakter, fika och 
aktiviteter för barnen.
Läs mer i nästa nummer av 
programbladet. Det finns att 
hämta i våra kyrkor och för-
samlingshem den 5 juni.

INVIGNING
av gravhällsparken

6 maj
17.00



6 7

Vid biskopsvisitationen i 
Villands och Gärds kontrakt 
hälsas alla välkomna till dessa 
gudstjänster och föredrag.

Tisdag 23/4 
Kontraktsmässa
17.00 Heliga Trefaldighets 
kyrka

Onsdag 24/4 
Morgonbön
08.30 Oppmanna kyrka
Kvällsmässa
18.00 Fjälkinge kyrka

Torsdag 25/4 
Morgonbön
09.00 Heliga Korsets kapell
Kvällsbön
18.30 Åhus kyrka

Fredag 26/4 
Morgonbön
09.00 Önnestads kyrka

Lördag 27/4 
Morgonbön
09.00 Vä kyrka
Frukostmöte med biskop 
Johan Tyrberg: Fem historiska 
perspektiv på Jesus. Anmälan 
senast 24/4 till 044-24 64 30
10.00 Vä församlingshem

Söndag 28/4 
Festmässa
11.00 Ivetofta kyrka

svenskakyrkan.se/lundsstift
facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

Biskopsvisitation 
i nordöstra Skåne  
23-28 april 2019

23–28 april visiterar bi-
skop Johan Tyrberg Vil-
lands och Gärds kontrakt, 
dvs. församlingarna i Bro-
mölla och Kristianstads 
kommuner. 

Under en vecka träffar 
biskopen församlingsbor, 
förtroendevalda och medar-
betare för att fira gudstjäns-
ter och föra samtal om vad 
det är att vara kyrka idag. 

Villands och Gärds kontrakt 
består av tio församlingar/
pastorat; Kristianstad, Åhus,  
Bromölla, Nosaby, Oppman-
na-Vånga, Fjälkinge, Västra 
Vram, Degeberga-Everöd, 
Vä-Skepparslöv och Araslöv.
– Det är ett ganska stort 
kontrakt som gör att man 
kan se problem med bredd 
eller spretighet, men förde-

len med ett stort kontrakt 
med olika stora församlingar 
i olika traditioner gör att man 
kan dra nytta av varandras 
kompetenser. Olikheterna är 
en styrka som jag ser det, 
säger biskop Johan.

Biskopsvisitationer är reg-
lerade i Kyrkoordningen och 
har en del formella inslag. En 
av biskopens huvuduppgifter 
är att se till att kyrkoherdar-
na sköter sina uppgifter på 
rätt sätt och att församling-
arna fungerar som de ska. 
– Jag har valt att visitera 
utifrån en modell där kon-
traktsprosten undersöker 
formaliteter som att diarier-
na sköts korrekt och att kyr-
kornas textilier förvaras rätt. 
Kontraktsprosten, som i det-
ta fall är Bromöllas kyrkoher-
de Pia Wiktors, redogör för 

mig hur det står till i kontrak-
tet. Rapporten har jag som 
underlag när jag besöker för-
samlingarna. Vi ska bland an-
nat samtala om glädjeämnen, 
utmaningar och om hur man 
kan utveckla sin församling. 
Min förhoppning är att visi-
tationen leder till inspiration 
och nytändning.

Under visitationen görs ett 
besök på Kristianstads kyr-
kogårdsförvaltning. Sedan 
årsskiftet har stiften fått ett 
utökat tillsynsansvar för kyr-
kogårdarna. Ansvaret delar 
man, precis som när det gäl-
ler kyrkoantikvariska före-
mål, med länsstyrelserna. 
– Kyrkogårdar ger rum för 
tankar om livet och döden, 
oaser där man kan ta paus 
från vardagen, andas och 
njuta av den vackra platsen. 

Det ska bli intressant att få 
se en så stor kyrkogårdsför-
valtning och lyssna till hur 
man arbetar med bland annat 
tillgänglighet och miljöfrågor.

Att fira gudstjänster är en 
viktig del av visitationen, 
bland annat hälsas alla väl-
komna till Heliga Trefaldig-
hets kyrka i Kristianstad den 
23/4 klockan 17, till Fjälkinge 
kyrka den 24/4 klockan 18.00 
och till Ivetofta kyrka den 
28/4 klockan 11. 
– Vi behöver hämta kraft ur 
Guds närhet. En gudstjänst 
är inte bara ett mål utan ock-
så en ny utgångspunkt. Vi får 
komma till gudstjänsten för 
att tömmas på misslyckan-
den och fyllas på med upp-
rättelse, menar biskop Johan.

Text: Camilla Lindskog

Foto: Camilla Lindskog

BISKOPSVISITATION

Vi får komma till gudstjänsten 
för att tömmas på misslyck-
anden och fyllas på med upp-
rättelse.
Johan Tyrberg
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Gudstjänster

APRIL

Måndag 8/4
Upplev påskens budskap
i ett drama av Povel Andersson
18.00 Österängs kyrka

Torsdag 11/4
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Främlingskap. Fika 18.30

Lördag 13/4
Gudstjänst på tyska 
10.00 Vilans kyrka

Söndag 14/4
Palmsöndagen
Lovsångsgudstjänst
10.00 Österängs kyrka
François Anougba, Ulf Åkesson 
Lefler. Lovsångsgruppen Spirit
Söndagsskola

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Eva Svensson
Sångkvartett
Per Einarsson, trumpet

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz 
Sigrid Berggren
Justice Zacharia, utbytesstipen-
diat i Ung i världsvida kyrkan. 
Barnens stund i gudstjänsten

Måndag 15/4
Passionsdramat i ord & ton
19.00 Norra Åsums kyrka
Sigrid Berggren, orgel

Tisdag 16/4
Passionsdramat i ord & ton
19.00 Norra Åsums kyrka
Cesar Minguet, altblockflöjt
Sigrid Berggren, orgel

Torsdag 18/4
Skärtorsdagen
Skärtorsdagsmässa 
19.00 Österängs kyrka

19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Annie Svensson, blockflöjt

19.00 Norra Åsums kyrka

Fredag 19/4
Långfredagen
Långfredagsgudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Nils-Erik Berg, violin
Karin Sanden Bergh, violoncello

Långfredagsgudstjänst 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist
Trefaldighetskören Christianstad

Långfredagsgudstjänst
11.00 Norra Åsums kyrka
Ulf Kundler Ridderstedt
Sigrid Berggren

Lördag 20/4
Påskafton
Påsknattsmässa med dop 
i Harry Potter-anda
23.30 Heliga Trefaldighets kyrka
Siri Jarl Bagewitz
François Anougba, Kalle Engquist
Ensemblen. Karla Powell, oboe
Göran Olsson, trumpet
Eftersits med enkel mat.

Söndag 21/4
Påskdagen
Mässa
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Krikör. Söndagsskola

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Lena Bruce 
François Anougba 
Fredrik Nordin, Linda Åkesson 
Kalle Engquist, Karin Sturesson 
Påskkören

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson,
Siri Jarl Bagewitz
Sigrid Berggren. Åsumkören

Måndag 22/4
Annandag påsk
Högmässa
11.00 Heliga Korsets kapell
Lena Bruce, François Anougba 
Ulf Kundler Ridderstedt
Eva Svensson 
Malin Norberg, tvärflöjt

Tisdag 23/4
Kontraktsmässa
17.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Torsdag 25/4
Morgonbön 
09.00 Heliga Korsets kapell

Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Lycka. Fika 18.30

Söndag 28/4
2 söndagen i påsktiden
Festhögmässa 
med biskop Johan Tyrberg
11.00 Ivetofta kyrka 
Inga gudstjänster firas i pasto-
ratets kyrkor.

MAJ

Söndag 5/5
3 söndagen i påsktiden
Familje/Skattengudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Söndagsskola & barngrupper 

Familjegudstjänst
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Utdelning av dopdroppar
Lena Bruce, François Anougba 
Kalle Engquist, Carina Bjuremo 
Linda Åkesson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Ulf Kundler 
Ridderstedt

Torsdag 9/5
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Ansvar. Fika 18.30

Söndag 12/5
4 söndagen i påsktiden
Gudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Lena Bruce, Kjell Wallnäs
Klang- och jubelkören
Söndagsskolans avslutning

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Eva Svensson
Trefaldighetskören Christianstad

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz
Karin Sturesson

Söndag 19/5
5 söndagen i påsktiden
Högmässa
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Eva Svensson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Kalle Engquist
Cantores Trinitatis 

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Torsdag 23/5
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Ta hand om varandra 
Fika 18.30

Söndag 26/5
Bönsöndagen
Lovsångsgudstjänst
10.00 Österängs kyrka
Daniel Biel, Ulf Åkesson Lefler
Lovsångsgruppen Spirit

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson
Sankta Mariakören, Ronneby

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
François Anougba, Siri Jarl 
Bagewitz, Sigrid Berggren 
Åsumkören. Barnens stund

Torsdag 30/5
Kristi himmelsfärds dag
Ekumenisk gudstjänst 
08.00 Lillö

JUNI

Söndag 2/6
Söndagen före pingst
Högmässa
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Kalle Engquist
Kören Sanctus

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Ulf Kundler Ridderstedt
Katarina Ridderstedt
S:t Pauli Gospel, Malmö

Torsdag 6/6
Sveriges nationaldag
Gudstjänst - Sjung med solen
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Barnverksamhetens avslutning
Barnkören medverkar 
Fest efter gudstjänsten med 
hopptorn & korvgrillning på inn-
ergården. Ta med picknickfilt.

Sinnesromässa
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Skuld. Fika 18.30

Söndag 9/6
Pingstdagen
Musikgudstjänst med Krikör
10.00 Österängs kyrka
Sven Hahne, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Lena Bruce 
Kalle Engquist. Ensemblen

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz
Sigrid Berggren

Måndag 10/6
Annandag pingst
Mässa
12.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Lördag 15/6
Gudstjänst på tyska 
10.00 Vilans kyrka

Söndag 16/6
Heliga Trefaldighets dag
Mässa
10.00 Österängs kyrka
Sonja Nilsson, Ulf Åkesson Lefler

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
François Anougba, Eva Svensson
Unga ledare

9

Starkare än döden är kärleken står det i Höga 
Visan. Dessa tema, döden och kärleken, ge-
nomsyrar Bibelns frälsningshistoria, men även 
berättelsen om Harry Potter. Under påsknat-
tens mässa får vi med dopet, Jesus och Harry 
gå från kors mot uppståndelse, från mörker till 
ljus, från död till evigt liv. 

Heliga Trefaldighets kyrka 20/4 23.30

Påsknattsmässa i
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31/5 Nu är kommen den lyckliga tid
 Cantores Trinitatis. Sångare från   
 Madesjö Vokalensemble & 
 Ungdomskören B-klaven
 Maria Ingemarsson Berg, piano
 OBS tid & dag! Fredag 19.00
 Heliga Trefaldighets kyrka

8/6 Vykort från Sommarhagen
  Magnus Mårtensson, piano
 Heliga Trefaldighets kyrka

15/6 RUM-festivalen
 Musiker från Vitryssland &   
 Ryssland
 Norra Åsums kyrka

29/6 Duo Dynamique
 Lovisa Stenberg, flöjt
 Gabriela Thür, harpa
 Heliga Trefaldighets kyrka

6/7 Orgelkonsert
 Klassiska örhängen arrangerade 
 för orgel. Sigrid Berggren, organist
 Norra Åsums kyrka

13/7 Orgel- & pianokonsert
 Ragnhild Pettersson, 
 orgel och piano
 Heliga Trefaldighets kyrka

20/7 Swingit
 Mikael Börresen, klarinett    
 Walter Berggren, orgel & piano
 Norra Åsums kyrka

27/7 Serenade in blue
 Bo Ingemarsson, klarinett
 Per Jarring, orgel
 Heliga Trefaldighets kyrka

3/8 Daniel Biels poporkester
 Norra Åsums kyrka

10/8 Orgelkonsert
 Enrico Presti, Bologna, orgel
 Heliga Trefaldighets kyrka

17/8 En fiol - tre mästare    
 Svenskättlingen som inspirerade   
  Bach. Johannes Jakobsson, violin
 Norra Åsums kyrka

24/8  Vila i musiken
 Irene Jönsson, sång
 Anders Sjökvist, cello
 Gunnar Borén, piano
 Heliga Trefaldighets kyrka

 Fri entré till sommarmusiken!

Sommarmusik 2019, Lördagar kl 18.00
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Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Karin Sturesson

Torsdag 20/6
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Skam. Fika 18.30

Lördag 22/6
Midsommardagen
Ekumenisk gudstjänst
14.00 Vilans kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren

Söndag 23/6
Den helige Johannes Döparens dag
Gudstjänst
09.30 Österängs kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson

Högmässa
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson

Högmässa
11.00 Norra Åsums kyrka
Siri Jarl Bagewitz 
Sigrid Berggren

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER

Onsdagar, helgfria
Mässa 
08.00 Vilans kyrka
  
Torsdagar, helgfria
Mässa 
08.00 Heliga Trefaldighets kyrka
      
Lördagar
Mässa 
10.30 CSK, Stilla rum

Måndag–fredag, helgfria
Middagsbön
12.00 CSK, Stilla rum

Med reservation för ändringar. 
Aktuell info hittar du alltid på 
svenskakyrkan.se/kristianstad 
eller vår fredagsannons på de-
battsidan i Kristianstadsbladet.

Konserter
Söndag 7/4 17.00  
Requiem, John Rutter
Cantores Trinitatis • Krikör • Christianstad Symfoniker
Sabina Zweiacker, sopran
Kalle Engquist och Ulf Åkesson Lefler, dirigenter

Entré: 150 kr. Förköp: tickster.com samt i kyrkan en 
timme före konserten. Vi tar endast kort och Swish.

Trefaldighetskören Christianstad
Fredrik Albertsson, orgel • Cecilia Nordquist, sopran
Kalle Engquist, baryton • Torbjörn Gustavsson, dirigent

Fr
i e

nt
ré

!

Fri entré!

Onsdag 17/4 19.00  
Requiem, Maurice Duruflé

Söndag 19/5 17.00
Orgelkonsert

Vid orgeln:
Andrea Toschi, diplomorganist 
från Bologna

Verk av bl a
D Buxtehude, J Pachelbel
J S Bach & G Morandi

Orgelbaguette - ett skönt avbrott i vardagen
12.15 kort orgelkonsert, ca 25 minuter. Från 11.45 serve-
ras lunchbaguette med kaffe/te. Pris: 40-50 kr

Fredag 26/4. Vid orgeln: Kalle Engquist

Fredag 31/5 är det Önskebaguette där du som åhö-
rare får påverka innehållet. Maila din önskemusik till 
kalle.engquist@svenskakyrkan.se senast 20/5.
Vid orgeln: Eva Svensson, Sigrid Berggren, Kalle Engquist 
Karin Sturesson och Ulf Åkesson Lefler

Kulturbaguette, 24/5 12.15
Lisa Fröberg, sång • Karin Wiberg, fiol
Lars Söderlund, piano
Lunchbaguette och kaffe/te serveras från 
11.45 till ett pris av 50 kr.

Körkonsert, 24/5 19.00 (obs tiden)

Trefaldighetskören Christianstad framför 
programmet Betagande Bach, Paradisisk 
Palestrina, Sagolik Sandström
Torbjörn Gustavsson, dirigent

I vårt dolda liv - Leonard Cohen 
på svenska, 25/5 16.00
Janerik Lundqvist, sång  • Kathrin Grube, altfiol
Rune Lindqvist, piano & arr. 

Kristianstad 24-25 maj 2019
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Påsken är hoppets tid
En söndag för många år sedan, nyss hem-
kommen från söndagsskolan, ställde jag 
mig framför min mamma med allvarlig min 
och utbrast: ”Min Gyd, min Gyd, vaffor 
har du övergiftigt mej?” 

Jag minns fortfarande hur överraskad min 
mamma såg ut när jag stod där framför henne. 
Jag kommer inte ihåg så mycket från den ti-
den annars, och jag hade ännu inte lärt mig att 
prata riktigt rent, så citatet blev som det blev. 
Men just den här scenen ser jag framför mig. 
På den tiden arbetade mamma hemma med att 
sy lampskärmar. Den stora, svagt gula skärmen 
låg fastklämd i hennes knä. För att inte fläcka 
ner det vackra tyget som hon med stort tå-
lamod la i vackra, jämna veck, stoppade hon 
snabbt fingret hon nyss sytt sig i in i munnen. 
Kanske var jag ett märkligt barn, men jag tyck-
te väl de där orden jag nyss lärt mig var vackra 
och ville dela med mig av dem. 

Orden har vi hört många gånger, vi känner igen 
dem från korset. Jesus utbrister ”Min Gud, 
min Gud, varför har du övergivit mig?” Trots 
att han vet att han inte är övergiven, trots att 
han vet att Gud aldrig överger. Under en tid 
har Jesus försökt förbereda sina lärjungar på 
vad som kommer att hända, men det har varit 

svårt, eller kanske omöjligt för hans vänner att 
ta in vad han menar. Själv har han nu vakat och 
bett, frågat sin Fader om han ändå inte kan få 
slippa, samtidigt som han har bett ”ske din vil-
ja Gud, inte min.” Han har blivit förråd, piskad, 
torterad och till slut korsfäst. Det är inte kon-
stigt att han vacklar en stund där, på korset, 
och skriker ut sin förtvivlan till Gud.

Men påsken är hoppets tid. När allt är som 
mörkast – då kommer livet tillbaka. Men livet 
som återvänt är inte detsamma som det va-
rit förut. För Jesus handlade det om att lämna 
det jordiska livet för att uppstå, för att besegra 
döden, för att bryta dödens udd. Nu blir ingen-
ting mera sig likt på jorden!

Påskens budskap kan bli verklighet också i våra 
egna liv – i vår egen vardag. Påskdramat be-
rättar om hur ondskan och mörkret faktiskt 
kan leda till något gott, att livet kan återvända 
och ta en ny väg efter en svår och smärtsam 
upplevelse. När det är som allra mörkast och 
allt ser hopplöst ut får också vi hopp om att allt 
en dag kommer att vända och att ljuset kom-
mer åter. För där på korset vann inte mörkret 
och döden – där segrade istället livet, ljuset 
och kärleken!
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Text: Sonja Nilsson, präst
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