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MED PÅSKEN KOMMER VÅREN 
  

Glad påsk! 
Äntligen får vi säga det. I kyrkans värld har påsktiden precis börjat. Från natten till påskdagen 
kan vi ropa ut; Han är sannerligen uppstånden – Glad påsk! Hemma hos mig står påskriset 
fortfarande i vatten med ägg och fjädrar. Påskens mysterium drabbar tag i mig. Jag har en 
tradition att fira påsk på läger, då blir påskens dagar en tydlig del av livets alla vakna timmar. 
Påskens budskap blir nästan större och större för varje år, det betyder mer och mer för mig.  
Från mörker till ljus. Att få lov att vara sårbar 
men att ändå veta att kärleken är starkare än 
döden. Påsken är knutpunkten mellan vinter 
och vår, det är då pirret i kroppen startar.  
Det pirrar över kärlek och förväntningar.  
Över livet och det magiska i ljuset som sakta 
men säkert återvänder. Det är perfekt att 
påskens berättelser sker i just denna tid.  
I år var påsken sen. Helt plötsligt är vi strax 
inne i maj och det var nyss påsk. Kyrkans 
största högtid när livet vinner över döden. 

Jag vet inte hur det är för dig men för mig  
blir min tro ofta osynlig. Den kan synas på  
min Instagram ibland. Den kan visa sig  
genom att jag har en frälsarkrans runt min 
handled. Ibland hänger det ett kors runt min 
hals. När jag satt på askonsdagsmässan, som firades i kyrkans vackra kapell, bestämde jag mig 
för att äta ovo-lakto-kost. Främst handlar det om att ändra min livsstil. Att utesluta kött fram till 
påsk. Jag bestämde att det är okej att äta det en dag i veckan om jag vill. Det var när jag satt och 
lyssnade på biljuden utanför kyrkfönstret, när brannbilen körde förbi samtidigt som orden över 
nattvarden yttrades som jag bestämde mig. Egentligen förändrade det inte mycket i kosten. Jag 
äter redan lite kött och mycket mer fisk och skaldjur, men det får mig att tänka till en gång extra. 
Jag fick ett kors i pannan den askonsdagen, ett synligt täcken att jag ihop med så många kristna 
och troende hör samman. Jag mötte människor med kors i pannan under hela dagen. En 
gemenskap. Ett systerskap som inte ofta är tydligt blev tydligt med våra kors i pannorna. 

Nu är askonsdagen sedan länge passerad men kosten har fortsatt. När jag ser på naturen som 
blommar ut i parkerna, människor som tar på sig tunnare kläder och aircondition som snart måste 
slås på. Då påminns jag om mitt val. Det fick en mening att försöka göra gott för naturen under 
fastan. Att avstå något för att förändra lite i min egen vardag. Det förde också tankarna vidare till 



frågan; hur ska vi tillrättalägga för alla? Hur ska vi få jordens resurser att räcka till? Jag vet inte 
om mitt val har gjort att Gud har fått större plats i mitt liv, men däremot vet jag att handlingarna 
ligger i linje med min kristna tro. Ett tecken i påsktiden. 

I den andan kan vi påminnas om att vi är värdefulla, skapade till Guds avbild och att vi behövs i 
världen. En mycket viktig och svår uppgift. Vi har fått ett ansvar. Vi kan inte rädda alla men vi 
kan alltid rädda någon. Vi kan inte hjälpa alla men vi kan alltid hjälpa någon. En av mina främsta 
inspiratörer här i världen brukar säga ”Om jag kan göra skillnad för en enda person så är det värt 
allt” och det är även min drivkraft. Vi är medarbetare tillsammans och vi kan göra skillnad för 
människor, det är en förmån och otroligt häftigt. Genom att skapa möjligheter för mötesplatser 
och samtal tror jag att vi kan vara med och utveckla människor. Genom att ha öppna lokaler dit 
vi får komma som vi är, med de bekymmer och glädjeämnen vi har. Där vi kan få mötas och dela 
livet. Där är Svenska kyrkan i New York. Mitt i påskmysteriet, mitt i vardagen, mitt kärleken 
som är starkare än döden. 

FRIDA JOHANSSON 
Redaktör 

VISSTE DU ATT 

• Vårmarknaden på palmsöndagen var en succé? Under dagen passerade 200 personer 
kyrkan. Kyrkokören sjöng, det firades gudstjänst, marknaden besöktes och kaffe med 
räksmörgåsar åts upp. En fantastisk dag!  
  

• kyrkans största helg är påsken? Den firades i New York med mässor och gudstjänster. 
Palmsöndag, skärtorsdag, långfredag och påskdagen. Vi delade påskens mysterium om 
mörker till ljus och den spännande berättelsen om Jesus död och uppståndelse.  
  

• caféet går bättre och bättre? Det märks en stadig ökning i antalet besökare, fler och fler 
besöker kyrkan. Det är tack vare dig som hjälper till att baka, berätta om att kyrkan finns 
och välkomnar människor till församlingen. Tack! 

 

VILL DU HA MÅNADSBLADET PÅ EPOST? 
 
Nyhetsbrevet går ut till drygt 1000 personer. Vill du också ha det på epost?  
Skicka ett mail till frida.johansson@svenskakyrkan.se så hamnar du med på epost-listan.  
Eller fyll i formuläret på hemsidan www.svenskakyrkan.se/newyork/manadsbrev 

mailto:frida.johansson@svenskakyrkan.se


 

 

 

 

RÖSTNING TILL 
EUROPARLAMENTET 

Det föregår ingen röstning på Svenska 
kyrkan. Du har möjlighet att rösta på 
svenska konsult och ambassader, och via 
brevröstning. 

Mer information finner du hos  
Svenska konsulatet i New York. 

KONSTUSTÄLLNING och boklansering 

Söndag 5 maj kl. 12.00 är det vernissage och 
boksamtal med Kent Wisti. 

Kent är konstnär, författare och präst. Han är 
verksam i Malmö. Hans bilder hänger i caféet 
under maj.  

I samband med kyrkkaffet berättar Kent om 
sin nya bok som är skriven i New York. 
Välkommen! 

VALBORGSFIRANDE  I CENTRAL PARK  

Tisdag 30 april kl. 18.30-20.30 firas svensk Valborg i Central Park. 

18.30 - vårsånger med kyrkokören 
19.00 - tal av Ulf Mårtensson, chefredaktör Nordstjernan 
Det finns möjlighet att köpa korv med bröd och dryck. 

"Vintern rasat ut bland våra höghus, drivans blommor smälta ned och dö." 

Valborg firas vid: 
Swedish Cottage i Central Park 

W 79th Street 
New York, NY 10023 

Varmt välkommen! 



 
 

 

SOMMARFEST 19 MAJ 

Välkommen på familjemässa och 
terminavslutning för barngrupperna.  
Denna söndag fylls kyrkan av små och stora.  
Det är familjemässa, lek och fika för alla små 
och stora i kyrkans grupper. 

Dagen startar kl. 11.00 med mässa i kapellet. 
Festen avslutas cirka kl. 13.00. 

Välkommen! 

TORSDAGSSOPPA  

Torsdag 9 maj kl. 12-14 serveras det 
ärtsoppa med pannkakor i kyrkan. 

$10 för medlemmar 
$5 för barn 
$12 för icke medlemmar 

Välkommen på lunch!

ÅRSMÖTE 19 MAJ 

Vilken riktning vill du att kyrkan ska ta? 
Vem vill du ska sitta i kyrkorådet? Vilka 
frågor är viktiga för dig? Vill du ha insyn i 
kyrkans ekonomi? 

Gör din röst hörd och kom på årsmöte i 
församlingen söndag 19 maj kl. 13.00.  
Du som har betalat årets medlemsavgift 
har rösträtt på årsmöte.  
 
Handlingar till årsmötet skickas ut i posten 
inom kort och finns att hämta på kyrkan. 

TRÄFFPUNKT - Majblomman blomstrar 
för barnen 
  
Torsdag 9 maj kl. 15.00 träffas Träffpunkt. 
Denna gång är temat Majblomman och  
barns rättigheter. Träffen handlar om FN:s 
barnkonvention och Majblommans arbete. 

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation 
som alltid står på barns sida. Allt de gör syftar 
till att minska barnfattigdomen i Sverige. 

Gott fika, samtal och gemenskap är i fokus när 
Träffpunkt samlas. Välkommen du också! 



 

 

 

MÅNADENS REFLEKTION 

"Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det koskit i hagen." 
- Att minnas det som varit och vara tacksam för det som är.  

Visst är våren äntligen här på riktigt och sommaren är så sakta på ingång. Innan vi vet ordet av är 
den här. Om man bor i Sverige vet man vad det betyder: lång semester och (har man tur) flera 
dagar med varmt väder. På sociala medier kan vi redan se många göra-planer för den stundande 
semestern; det ska grillas, åkas till stranden, resas och ”passas på” när värmen är tillbaka. 
Mycket handlar om att umgås med familjen eller spontanfika på nåt café med uteservering med 
sina vänner. 

För mig, som bor här i New York och som har hela familjen långt borta i Sverige, förknippas 
våren och sommaren med stor glädje såklart men också av ganska mycket hjärtesorg. Jag älskar 
att bo här i världens stad, att samsas i myllret av människor från världens alla hörn, att omfamnas 
av de otroligt höga, vackra byggnaderna och av de fantastiska kulturella upplevelserna som 
finns. Men varje vår, liksom runt jul, tränger sig den envisa ensamhetskänslan på och pockar i 
mitt hjärta. Det känns som att jag är en ensam liten jolle guppandes i ett enormt hav, utan åror 
och utan mål. Det där ankaret jag hade när jag bodde i Sverige finns inte kvar på samma sätt. Jag 
är inte hemma någonstans längre. Det är både en välsignelse och en plåga på samma gång. Det 

SÖNDAGSMUSIK MED  
ANDERS ANTON 

Sångaren Anders Anton sjunger i 
mässan kl. 11.00 den 26 maj.  
Vi får också höra sång under kyrkkaffet. 

Kom och lyssna på vacker musik.

UNG SVENSK I NEW YORK 
  
Är du ung, svensk och bor i New York?  
Gå med i kyrkans facebookgrupp.  
Varje dag ökar gruppen med flera medlemmar. 
Just nu är det 1553 stycken som är med. 

Gå med, knyt kontakter, tipsa varandra om jobb 
och bostäder, och dela vardagen i New York.  
 
Tipsa gärna vidare om gruppen! 



har gett mig så mycket rikedom att bo i ett annat land, men samtidigt växer sig den där ensamma 
känslan större och större ju äldre jag blir och ju äldre mina barn blir. Jag vill ge mina barn den 
där gemenskapen jag hade under min uppväxt, närheten till familj och skog, kärleken som bara 
en morfar och mormor kan ge. 

När jag ser alla fina bilder på grillkvällar, stranddagar, bröllop och kalas hugger det till lite i mitt 
hjärta. I år är det fyra år sedan jag var (hem) till Sverige sist och det känns. I kroppen och i 
själen. Min själ behöver den där energin som familjen ger, det där lugnet som svensk natur 
skapar, den där glädjen som ”hemma” frambringar. Samtidigt är jag enormt glad för det som jag 
får uppleva och ge mina barn här i New York. De är äkta världsmedborgare på alla sätt och vis 
med en pappa från Sydamerika, en mamma från Europa och boendes i Nordamerika 
(tillsammans med människor från hela världen). Hur fantastiskt är inte det egentligen? Med 
dagens teknik känner man sig på fler sätt närmare världen, närmare familj och vänner än förut 
som utlandsbo (tack Skype och Instagram!). 

När våren nu är här är jag enormt tacksam för solen, värmen och glädjen men jag är även 
tacksam för sorgen och saknaden som nästlar sig in. Det är ju känslorna som gör oss mänskliga 
och som gör livet. 

Text: Djelena Blair 

NÅGRA BLÄNKARE FÖR JUNI 

NATIONALDAGSFIRANDE 
Denna söndag fylls kyrkan av små och stora. Det är familjemässa, lek och äventyr för alla små 
och stora i barngrupperna. Välkommen kl. 11.00. 

VERNISSAGE - Karin Seastone 
Under juni kommer en ny konstutställning i caféet. Vernissagen är den 1 juni.  

MIDSOMMAR I BATTERY PARK 
En gång är ingen gång och två gånger är tradition! Välkommen på räkafton i kyrkan. Boka in 
denna onsdagskväll i kalendern.  

SOMMARÖPPET 
Efter midsommar är det sommaröppet på kyrkan. Caféet och kyrkan stängda måndagar och 
tisdagar fram till Labour Day. Kyrkan är öppen onsdag-fredag kl. 12-18 och lördag-söndag 
12-16. Gudstjänst firas kl. 11.00 varje söndag.  

  



 VECKOPROGRAM 

  

Svenska kyrkan New York 
5 East 48th Street 

New York, NY 10017 

+1 212 832 8443 
 

Telefonen är öppen  
måndag - fredag 09.00-18.00  

och onsdag 12.00-18.00. 

www.svenskakyrkan.se/newyork 

Svenska kyrkan i New York 

svenskakyrkannewyork  

Söndag 
11.00 Söndagsmässa med kyrkkaffe 
12.00-16.00 Öppet café 
14.30 Barnkör 

Måndag 
10.00-17.00 Barngrupper (till 13 maj) 
12.00-18.00 Öppet café 

Tisdag 
10.00-17.00 Barngrupper (till 14 maj) 
12.00-18.00 Öppet café 

Onsdag 
12.00-18.00 Öppet café 
16.30 Barngrupp (till 15 maj) 

Torsdag 
12.00-18.00 Öppet café 
12.00 Torsdagssoppa (andra torsdagen i månaden) 
15.00 Träffpunkt (andra torsdagen i månaden) 
18.00 Veckomässa  
19.00 Kyrkokör  

Fredag 
12.00-18.00 Öppet café 
13.00, 15.00 & 16.30 Vigseltid 

Lördag 
12.00-16.00 Öppet café 
13.00 & 15.00 Vigseltid

!
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