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SOMMARKALENDER FRÅN SVENSKA KYRKAN I HUDIKSVALLSBYGDEN

Sommarbilaga

Kanske en bussresa 
till Carl Larssongården i 

Sundborn

Läääängtar att 
få lyssna till lite skön 

Jazzmusik

En båttur till 
Bålsön skulle vara 

spännande

Skulle vilja göra något 
för någon annan! Kanske 

hjälpa till på språkcafé

Hm, 
friluftsgudstjänst, 
det låter mysigt
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Ida Rissanen – sång, fiol
Martin Krantz – sång, gitarr

Karin Regnander - sång
Kajsa Lindvall - sång 
Elin Svensson - sång

2 juli, Rogsta kyrka

”En gång när det åter ljusnar”
Karin, Elin och Kajsa träffades för fem 
år sedan på Södra Vätterbygdens Folk-
högskola i Jönköping där de studerade 
musik. Sedan dess har de fortsatt att 
sjunga tillsammans och kommer att 
bjuda på ett program som främst består 
av visor och jazz i både egna och andras 
arrangemang.

9 juli, Hölicks kapell

Romanskonsert med musik av kvinn-
liga kompositörer genom tiderna

Vilka var de? Varför vet vi så lite om 
dem? Musikhistorien är full av fantastis-
ka kvinnliga kompositörer och musiker, 
men varför hör och vet vi så lite om 
dem? Har det förgångnas kvinnoförtryck 
fortfarande ett så fast grepp om vår 
nutid, att vi inte förmår att lyfta fram 
dessa skickliga konstnärer? Varken de nu 
levande eller de som har gått ur tiden. 

Himani Grundström – sopran
John Beck – flygel23 juli, Rogsta kyrka

På tisdagar kl 19:30 kan du under hela sommaren njuta av musikalisk mångfald 
med ett rikt utbud av vackra sommartoner

30 juli, Hälsingtuna kyrka

Självskrivna visor

Med ”Självskrivna visor” erbjuder Ida och Martin 
ett program som berör. Starka känslolägenoch ut-
levelse blandas med stillsam eftertänksamhet och 
för en stund möts himmel och jord och klingar 
samman i rummet. Den egna erfarenheten utgör 
alltid stoffet och det intimt personliga avslöjas 
villigt som allmänmänskligt. Livet självt, med hela 
sitt djup av såväl glädje som smärta, står i fokus i 
text och ton och framförande.

Alltid dig nära, 
Visor, psalmer och gospel.
Texter om livet, vardagstron och hoppet om 
himlen. Vi har sjungit och spelat tillsammans i 
massor av år. Allt ifrån stämningsfulla duetter 
till svängig gospel/soul.

Judith Timan Olofsson - sång  
Ylva Timan Olofsson – sång, piano 
Micke Olofsson – sång, bas

25 juni, Hälsingtuna kyrka

Musik i sommarkväll

Egna psalmer och tonsättningar, 
A cappella med Eriks psalmkvartett.

Det hela tar avstamp i frågeställningar och 
funderingar kring en Gud som verkar genom 
litenhet. 
 
Erik Berglund
Manfred Hulebo
Adam Alveteg
Erik Fröling
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Folkmusik 
Thomas och Joel har spelat tillsammans under 15 års tid. 
I ett tidigt skede vävdes dock folkliga tongångar in i pro-
grammet och under senare år har duon främst framfört 
egna arrangemang av spelmansmelodier och i denna konsert 
kommer tyngdpunkten ligga på just dessa. Dock vilar en 
omisskännlig doft konstmusikens kammarmusikaliska arv i 
kvällens program, då såväl arrangemang som form hämtar 
inspiration från främst barockens mästare.

Thomas von Wachenfeldt – fiol 
Joel Sundkvist – gitarr

Musik i sommarkväll

Visa och folkmusik 
Ett möte mellan två vistraditioner. Då blir det en blandning 
av nytt och gammalt och en del eget material som ligger 
utanför den vanliga repertoaren. Emma är välkänd sånger-
ska i folkmusiktraditionen och medlem i bl.a. Garmarna och 
Triakel. Arne är musiker och kompositör med rötterna hos 
bl.a. Taube, Cornelis och Beatles.

Emma Härdelin – sång 
Arne Holmberg – sång, gitarr

16 juli, Hälsingtuna kyrka

Konfirmand 
2019-20

Informations- och inskrivningskväll 18 sept kl 18.30
Anmälan:www svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden

Pilgrimsvandra i sommar
Onsdagar 12 juni och 24 juli
09.30-15.30
samling S:t Jakobsgården (samåkning)
medtag egen matsäck, ingen anmälan
vandringen är 
ca 7-8 km lång

Frågor: Erik B Tanzborn
076-115 94 45

6 augusti, Hölicks kapell

Söderala kyrka, Carl Larssongården och 
dess vackra trädgård i Sundborn, Dalarna
Avresa:  kl 08.15 Björkbergskyrkan
  kl 08.30, S:t Jakobsgården

Pris 300 kr (bussresa, guidning, lunch & kaffe ingår) 

Anmälan senast 26 juli
Församlingsexpeditionen 
tel 0650-54 07 84

församlingsresa 
Måndag 5 augusti
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OBS! Blå text betyder att 
det är gudstjänst/konsert 
i något av fiskarkapellen 

i vår vackra skärgård

Jakobs Hörna
Måndagar  

och
Torsdagar 
kl 13-17 

Välkommen att, fika, 
umgås eller pyssla med 
något. Det finns dator, 

böcker och tidningar och 
någon att prata med.

Torsdagar
Kl 17-20 

Språkcafé  för dig som vill 
träna att prata svenska.

Ingång från 
Bromanparken

juni
12   onsdag
  9.30-15.30 Pilgrimsvandring 
  samling vid S:t Jakobsgården
  medtag egen matsäck, ingen anmälan

16  söndag
  11 ekumenisk gudstjänst
  i Rogsta hembygdsgård,
  Lars Renström, Lilla frihetskören, 
  under ledning av Karin Svalfors  
  medtag kaffekorg
  11 högmässa , S:t Jakobsgården

  14 sommargudstjänst 
  Håsta äldreboende, kaffeservering
  Maria Eng Hillbom, sång

  18 musikgudstjänst 
  ”I denna ljuva sommartid” 
  Hälsingtuna kyrka, Mariakören 

22  midsommardagen   
   11  friluftsgudstjänst
  Stockåker, Hälsingtuna  
  Gunillakören,  medtag kaffekorg
  11 gudstjänst med stämma
  Hölicks kapell.  T Nordin, K Sundman

23  söndag
  11 friluftsmässa  
  kyrkoruinen vid Rogsta kyrka, 
  Gunilla Nygren, sång 
  medtag kaffekorg
  11 högmässa , S:t Jakobsgården

25  tisdag
  19.30 musik i sommarkväll 
  Hälsingtuna kyrka. se annons

26  onsdag 
  14 Kyrkogårdsvandring 
  Hälsingtuna kyrka, Bo Johansson   
  berättar om historiska personer  
  som ligger på kyrkogården. Fika

29  lördag
  12 konfirmation , Rogsta kyrka
  Sommarkonfirmander och ledare
  15 konfirmation , Rogsta kyrka
  Sommarkonfirmander och ledare
  18  helgsmålsbön  klockstapeln,  
  Arnöviken,  B Johansson, K Sundman 
  Kaffeservering,
30  s öndag 
  11 gudstjänst med stämma
  Kuggörens kapell, 
  Mariette Ädel  Skiöld, M E Hillbom

30  s öndag forts.
  11 gudstjänst
  Knösta Bönhus firar 100 år
  Mia Ström, EFS Distrikt  
  Roger Jonsson, Mari och Åke 
  Fredriksson, sång . Kaffeservering
   14 gudstjänst med stämma 
  Bålsöns kapell.  Kaffeservering 
  Mariette Ädel  Skiöld, M E Hillbom
  Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör
  Båt från Kolandsbryggan kl 13
  15 högmässa, Rogsta kyrka
  Sommarkonfirmander och ledare

juli
2  tisdag
  19.30 musik i sommarkväll 
  Rogsta kyrka se annons
7    s öndag 
  11 högmässa, S:t Jakobsgården 
  11 gudstjänst med stämma 
  Bergöns kapell,  A Uhlin, M E Hillbom
  Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör
  kaffeservering. 

9  tisdag
  19.30 musik i sommarkväll
  Hölicks kapell, se annons
10  onsdag
  11 sommarandakt,  Fredens kulle
  14  sommarandakt , Tunbacka
13  lördag
  14 gudstjänst med stämma
  Agöns kapell, A Åkerlund, 
  K Sundman.  Kaffeservering
  Båtresa 150 kr (50 för barn)  
  Anmälan senast 10/7 tel 540784
14 s öndag 
  11 gudstjänst,  S:t Jakobsgården
  11 friluftsgudstjänst
  Hallstavallen, Hälsingtuna  
  Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör 
  Kaffeservering
  11 gudstjänst med stämma
  Kråkö kapell, B Johansson, 
  K Sundman,  kaffeservering.  
  Båtresa150 kr (50 för barn)  
  Anmälan  senast 10/7 tel 540784
16  tisdag
  19.30 musik i sommarkväll 
  Hälsingtuna kyrka, se annons
18 torsdag 
 1 2-16 öppet hus, Bergöns kapell
  Kapellets historia berättas (kl 13  
  & 15) och  kaffeservering   
  Arr Sågtäktens Bygdegård sförening

21 s öndag 
  11 högmässa,  S:t Jakobgården 
  11 gudstjänst med stämma
  Olmens kapell. E B Tanzborn, 
  Helén   Tanzborn, sång/musik 
  Kaffeservering. Båt avgår från Hölick 
  Anmälan senast17/7 tel 540784

23  tisdag
  19.30 musik i sommarkväll 
   i  Rogsta kyrka, se annons

24   onsdag
  9.30-15.30 Pilgrimsvandring 
  samling vid S:t Jakobsgården
  medtag egen matsäck, ingen anmälan

28 s öndag 
  11 högmässa , S:t Jakobsgården 
  11 gudstjänst, Bålsöns kapell
  E B Tanzborn, Hanna, Martin och  
  John Bertell, musik. Kaffeservering
  Båt från Kolandsbryggan kl 10

30  tisdag
  19.30 musik i sommarkväll 
  Hälsingtuna kyrka, se annons

augusti
4  s öndag 
  11 högmässa , S:t Jakobsgården
  11 gudstjänst,  Bergöns kapell, 
  E B Tanzborn, M Lennholm 
  Kaffeservering  
  14 friluftsgudstjänst
  Per-Jansgården, Idenor, 
  Jonas Eklund, musik, Kaffeservering
5  måndag
  9-16 församlingsresa
  till Carl Larsson gården, Sundborn 
  Anmälan! se annons

6 t isdag
  19.30 musik i sommarkväll 
  Hölicks kapell, se annons

11  söndag
  11 gudstjänst, S:t Jakobsgården
  11 högmässa, Rogsta kyrka 
  Konfirmandjubileum och lunch

18  söndag
  11 högmässa, S:t Jakobsgården
  11 gudstjänst, Hälsingtuna kyrka

21 onsdag
  19.30 mässa i sommarkvällen,  
  S:t Jakobsgården

25  söndag
  11 högmässa, S:t Jakobsgården
  11 mässa, Björkbergskyrkan

31  lördag  ljusgudstjänster  
  19.30 Bergöns kapell
  A Uhlin, M E Hillbom,  
  Hälsingtuna- Rogsta kyrkokör, 
  Kaffeservering
  19.30 Olmens kapell
  T Jönsson, M Lennholm
   Åke Fredriksson, sång/musik
  Kaffeservering. Båt från Hölick, 
  anmälan senast 28/8 tel 540784
  20  Kuggörens kapell
  E B Tanzborn,  A Hylander, 
  20 Hölicks kapell
  T Nordin, K Sundman

Sommar
Kalendarium

händer varje vecka
i S:t Jakobsgården
måndag och onsdag
  kl 12  middagsbön
 tisdag
  kl 12.15  middagsmässa
  därefter  kyrkcafé 

 måndag 1 juli
 öppnar vägkyrkan 

porten till
JAKOBS KYRKA

fika/guidning
 mån-fre 10-16 

andakt mån & ons kl 12

Mer info. på Hemsidan

Församlingsexpeditionen
0650-54 07 84
Besöksadress:
Olof Bromans gata 8
824 43 Hudiksvall

KONTAKT

med reservation för ändringar se: svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden
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