
Ett flämtande ljus,
En törstande själ.

Ibland orkar man inte längre...
Allt är öken .
Alla dessa roller som man tar på sig,
alla masker som ska av och på.
Kroppen är trött och själen törstar.
 

Då söker jag mig till en plats där jag kan glömma mig själv ett tag , glömma min oro och bara 
vara. Där jag tillsammans med andra får bli stilla , öppna mitt hjärta och känna frid. Vi bär 
varandra men det kan vi bara göra om vi först hämtar kraft.

Kraft behöver vi nu i november när det är så mycket som händer på kyrkan. Arbetskraft och 
gemenskap går hand i hand på vår Julmarknad nu i mitten av november. Jag hämtar kraft i våran 
kyrka, med familjen och ute i Central Park. " The Great Hill " är en av mina favorit platser! Det 
är en stor öppen plats i Central Park där skyskraporna tävlar med trädtopparna. En av mammorna 
i barngrupperna, Helena, berättar att " Bryant Park " är hennes oas i storstadsvimlet. 

För barnen i barnverksamheten är leken en oas . Inga krav , inga regler, fantasin och tanken får 
flyga vart den vill. Edvard, barn i gruppen, som just var färdig med att bygga en koja med sina 
kompisar sa till mig: Jag önskar att jag kunde sova över här så att jag kan fortsätta på en gång 
imorgon!

Det var då dags för Andakt , då vi tänder ett ljus och blir stilla. Många ljus kommer att brinna
nästa helg på kyrkogårdarna i Sverige men också på kyrkan i New York då vi har Ljusmässa i 
Allhelgonahelgen. Sorgligt men också tryggt att känna att vi bär med oss nära och kära. De har 
funnit vila .

"Tro på mig så ska du ej törsta " - Sv Psalm 727
 

      CAMILLA FALK SCHARPER
Ledare i barnverksamheten

MÅNADSBREV FÖR NOVEMBER



VISSTE DU ATT

• Kyrkan firade 40 år på 48e gatan sista helgen i oktober? Det var festligt firande med 
trerättersmiddag och underhållning för medlemmar på lördagen och jubileumsmässa på 
söndagen med Kammarkör och stråkkvartett. De framförde Mässa i Dalaton” av Olle 
Lindberg. Hurra för kyrkan!   

• Musikpuben med Alexandra Jardvall var en succé? Hon spelade och sjöng för ett glatt 
gäng besökare!  

• Luciakörerna har dragit igång? Barnen 6-11 år övar för fullt och de vuxna har haft två 
övningar hittills. Du har fortfarande möjligt att hoppa på tåget.  

• dagarna före julmarknaden är kyrkan stängd? 12-15 november byggs julmarknaden 
upp. Du är välkommen att hjälpa till inför marknaden men caféet och Läsrummet håller 
stängt. 19 november är kyrkan också stängd för att städa efter julmarknaden.

JULMARKNAD 16-18 NOVEMBER
Julmarknaden i Svenska kyrkan i New York är en traditionsrik mötesplats med härlig atmosfär för 
tusentals besökare. Med den goda och varma stämningen är den ett populärt startskott inför den 
kommande julen. Detta är också en av årets största foundraising event som kyrkan har.

ÖPPETTIDER 2018
16 november kl. 11.00-20.00
17 november kl. 11.00-18.00
18 november kl. 11.00-18.00

Här kan du njuta av en jultallrik med bl. a. köttbullar, janssons frestelse, skinka, sill och lax.
Du kan frossa i glögg och pepparkakor, svenska lussekatter och bullar. Du kan köpa svenskt 
hantverk, njuta av advents- och julmusik och mycket, mycket mer.

 
Vill du hjälpa till?
I många utlandskyrkor är basarer inför advent och jul en stor händelse - både som träffpunkt och 
som en avgörande, viktig inkomstkälla för kyrkorna.

Julmarknaden i Svenska kyrkan i New York är ett stort evenemang och vi i personalen klarar det 
inte på egen hand. Vi är beroende av mångas hjälp. Bland annat behöver vi hjälp med uppackning 
och prismärkning, ommöblering, bakning och matförberedelser, försäljning och servering.

Du behövs! 
Förutom att du gör en ovärderlig insats brukar det också vara riktigt roligt! I januari har vi en 
tackmiddag för alla som hjälpt till. Kom in till kyrkan, ring eller anmäl dig via hemsidan. 
Din insats behövs!



BILJETTSLÄPP TILL LUCIA

Lucia är en av kyrkans största 
foundraisingevent. I samband med 
julmarknaden släpps biljetter till Lucia. 
Du kan köpa biljetter på julmarknaden eller 
online via medlemssidorna. 

Lucia firas 15 december in the Church of 
the Incarnation kl. 16.00 och 18.30.

Biljetterna släpps 16 november kl. 11.00 
i kyrkans café eller online på måndag 
19 november. 
Mer information om biljetterna finns på 
hemsidan eller i kyrkan. 

VECKOMÄSSA

Varje torsdag är det en enklare kvällsmässa 
i ett lugnt tempo. Vi får möjlighet att tända 
ljus, lyssna, känna, be och sjunga.
Vi får möta Gud, oss själva, mitt i livet, mitt 
i vardagen. 

Veckomässan är kl. 18.00 varje torsdag.

TORSDAGSSOPPA

Torsdag 8 november kl. 12-14 serveras 
det ärtsoppa med pannkakor i kyrkan. 
$10 för medlemmar
$5 för barn
$12 för icke medlemmar

Välkommen på lunch!

LJUSMÄSSA i allhelgonatid

Tillsammans med Gud kan vi våga vara 
sårbara. Gud tar emot. Välkommen på 
Ljusmässa söndag 5 nov kl. 18.00. 

Kyrkokören bjuder på vacker musik, du 
inbjuds att tända ljus och minnas de som 
gått bort.

Denna söndag är det ingen gudstjänst kl. 
11.00. Caféet håller öppet kl. 12-17 för att 
fika, umgås och dela minnen av de vi saknar.



SJUNGA I KÖR

Tycker du om att sjunga? Välkommen till 
kyrkans körer. 

Kyrkokören övar torsdagar kl. 7-9pm och 
barnkören för barn 6-11 år övar söndagar kl. 
2.30pm. 

Mer information om körerna finns på 
hemsidan eller maila till 
ake.sveden@svenskakyrkan.se, kantor.

PROJEKTKÖRER inför Lucia

Det lackas mot december, i alla fall 
musikaliskt. I oktober drog körövningar 
inför Lucia igång. Det finns Luciakör för 
både vuxna och barn. 

Mer information om körerna finns på 
hemsidan eller maila till 
ake.sveden@svenskakyrkan.se, kantor.

TRÄFFPUNKT - en mötesplats 
på dagtid

Andra torsdagen i månaden är det 
träffpunkt. Trivsamma träffar på dagtid 
med program, fika och andakt.

Torsdag 8 november kl. 16.00 -  
Tema Sydafrika

SAMTALSGRUPP

Välkommen att vara med i kyrkans nya öppna 
samtalskvällar. Två gångar i månaden har du 
möjlighet att mötas för att prata om Livets 
pärlor. Diskutera glädje, sorg, oro, 
bekymmerlöshet, kärlek och tro. Var gärna med 
på veckomässan kl. 18.00 som start på kvällen.

Torsdag 8 november kl. 18.30 och 29 
november kl. 18.30 är det samtalsgrupp. 
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KYRKAN ÄR STÄNGD
 
12-15 november pga uppbyggnad inför julmarknaden.
19 november pga rivning efter julmarknaden. 
22 november pga Thanksgiving.

TACK VARE DIG
 
Tvärtemot vad många svenskar är vana vid bedriver Svenska kyrkan i New York sin  
verksamhet utan statligt stöd eller bidrag från Sverige. Församlingen erhåller visst stöd från 
Svenska kyrkan i Sverige genom att de betalar lönerna för delar av personalen.  
Återstående personallöner, mötesplatser och kyrkobyggnad måste församlingen lokalt stå för.

Tack alla medlemmar som betalar sin medlemsavgift! Just nu är det 108 enskilda medlemskap 
och 121 familjemedlemskap. Tillsammans som medlemmar visar vi att Svenska kyrkan i New 
York är en viktig mötesplats för många. 
Bli medlem i caféet eller via svenskakyrkan.se/newyork/medlemskap.
 
Tack till dig som gett en ytterligare donation till kyrkan. Det är församlingen oerhört glada för. 
Om du ger $250 eller mer kan du dra av hela beloppet från din deklaration i USA, det blir en 
skattefri gåva. Du får ett skatteintyg av kyrkan i januari. Donera pengar kan du göra via 
medlemsidorna eller i caféet. 

Donera pengar kan du göra från hela världen.  
Tack för att du är med i församlingen!

MÅNADENS INTERVJU - Oas i New York

Svenska kyrkan på 48:e gatan är en härlig plats att kunna 
vara "svensk" på i New York. Man träffar nya människor, 
samlas kring det gemensamma, och alla får plats. 
Vare sig du går dit för kanelbullar, för körsång eller för 
kyrkoherdens predikan så omges du av en värme och 
en stämning som minner om "det gamla landet".

Som utvandrad blir man kanske av naturen mer intresserad 
av sina rötter och sin historia, och där finns nog kyrkan med 
på ett hörn för de flesta. Svenska Kyrkan på 48:e gatan 
förvaltar den platsen väl – inte minst genom alla sina sociala 
engagemang och evenemang. Många bullar och många nya 
vänner har det blivit genom åren – och fler lär det bli!

Erik Bohman, Teknisk säljchef, Astoria - Queens



KONTAKTUPPGIFTER

Svenska kyrkan New York
5 East 48th Street

New York, NY 10017
+1 212 832 8443 

 
Telefonen är öppen  

måndag, tisdag, fredag 09.00-18.00    
onsdag-torsdag 11.00-18.00.

www.svenskakyrkan.se/newyork

             Svenska kyrkan i New York

              svenskakyrkannewyork  
 

Checka in på kyrkan eller använd 
#svenskakyrkannewyork när du är här.

VECKOPROGRAM

Söndag
11.00 Söndagsmässa med kyrkkaffe
12.00-16.00 Öppet café
14.30 Luciabarnkör
15.30 Luciakör

Måndag
10.00-17.00 Barngrupper
12.00-18.00 Öppet café
12.15 Andrum, middagsbön

Tisdag
10.00-17.00 Barngrupper
12.00-18.00 Öppet café
12.15 Andrum, middagsbön

Onsdag
12.00-18.00 Öppet café
12.15 Andrum, middagsbön
16.30 Barngrupper

Torsdag
12.00-21.00 Öppet café
12.15 Andrum, middagsbön
12.00 Torsdagssoppa (andra torsdagen i månaden)
16.00 Träffpunkt (andra torsdagen i månaden)
19.00 Kyrkokören övar
18.30 Samtalsgrupp (en torsdag i månaden)
19.30 Musikpub (en torsdag i månaden)

MÅNADSBREVET PÅ EPOST?

Vill du ha kyrkans nyhetsbrev digitalt?  
Skicka ett mail till 

frida.johansson@svenskakyrkan.se
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