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Alla barn ska
ha liv och framtid

min önskan i advents- och jultid är att alla barn ska ha rätt till
liv och framtid. Svenska kyrkan är med i arbetet för detta, runt om i
världen, och i Gävle. Inom Svenska kyrkan i Gävle har projektet ”Barn
hjälper barn” pågått under hösten, med sikte på advent och juletid. Barn
och föräldrar i kyrkans förskolor engagerar sig på olika sätt för att stödja
barn och familjer som har det svårt i Gävle. Jul är inte självklart glädje
för alla barn. Det kan finnas sorg över att familjen inte har råd att köpa
den efterlängtade julmaten och önskade julklappen. Då kan stöd från
”Barn hjälper barn” vara en möjlighet.
Men det finns också oro för annat. Några av oss vuxna dricker för
mycket alkohol under julhelgen och några av oss bråkar. Därför finns det
barn som inte ser fram emot jullovet, utan mest är rädda. Och det är viktigt
för Svenska kyrkan att använda all samlad kunskap för att stödja och
hjälpa och förbättra livsvillkorens för så många barn som möjligt. I julens
tid blir det också viktigare än någonsin att inte göra skillnad på barn och
barn utifrån födelseort eller ursprungsland. Om inga barn runt omkring
oss ska behöva vara rädda i julens tid så är det inte rätt att barn hotas
av utvisning. Och inte heller att barn ska flyttas runt inom vårt
land den dag de anses fylla arton år. Därför måste vi höja rösten
för några barn medan vi gör våra praktiska insatser för andra.
Min röst ska höras. Min önskan är enkel. De två korta meningarna
är temat för Svenska kyrkans julkampanj. Fokus är på barns situation
och pengarna som samlas in går till det internationella arbetet för barns
rättigheter. Genom Svenska kyrkans internationella arbete stödjer vi projekt
för att barn ska få mat och rent vatten, utbildning och hälsovård och vi
värnar barns rätt till sin egen kropp, mot hot, våld och övergrepp. Rösten
ska höras och den tar sin utgångspunkt i evangeliet om att Gud blir
människa i barnet, det lilla barnet som behöver vård och skydd, mat och
dryck, kärlek och värme. Läs mer om detta arbete några sidor framåt.
Att Gud blir människa i barnet, i Jesus Kristus, är julevangeliets budskap och det rent av kräver att min röst, och din, hörs för att värna barns
liv och framtid. Det borde vara enkelt. Det borde vara självklart. Vi har
resurserna och kunskaperna, vi vet att Gud möter oss i varje barn och att
vi har ansvar som medmänniskor och som kyrka. Det är rent av läge för
självrannsakan mitt bland adventsstjärnor och julsånger. Vad kan vi göra
mer för att önskan ska bli verklighet?
Min önskan – alla barns rätt till liv och framtid!
Med önskan om en välsignad advent och jul!
Karin Sarja, kyrkoherde
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 70 eller gavle.bokning@svenskakyrkan.se.
Personal från Svenska kyrkan i Gävle
Svenska kyrkans bildbank IKON och
Unsplash.com samt foton tagna av personal från Svenska kyrkan i Gävle
produktion och grafisk form Background, www.bkgr.se
text där inget annat anges

foto där inget annat anges
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bokningen 026-17 04 70 mån-tor 9-16 fre 9-15 lunch 12-12.45

familjerådgivningen 026-18 73 90 högskolekyrkan 026-17 05 63 sjukhuskyrkan 026-15 49 83
samtalsakuten 026-17 04 38 teckenspråksverksamheten 026-17 04 44 sms 070-495 52 69
kyrkogårdsenheten: gravskötsel- och gravrättsärenden

026-17 05 60 mån–tor 9–15, fre 9–14,
lunch 12–12.45, gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se besöksadress Nobelvägen 2, Teknikparken
skogsljus kapellkrematorium: det eviga livets och uppståndelsens kapell: 026-51 85 95,
diakonirådet (ideell förening) 026- 17 04 48

svenska kyrkan i gävle Box 1423, 801 38

Gävle

besöksadress Kaplansgatan 1 telefon 026-17 04 00
e-post gavle.pastorat@svenskakyrkan.se

Drop-in för dop och vigsel
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 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!
Petter Nordlander och Sven Hillert, präster, Roger Bergel, musiker

Lördag 9 december 13.00 i Strömsbro kyrka

Andra chansen - gymnasiekonfirmation
Blev det där med konfirmation inte av när du var 14?
Då kan du hoppa på ”andra chansen”-konfirmation för dig som
är mellan 16 och 19 år. Tillsammans funderar vi över de stora
frågorna. Förhoppningsvis har du redan läst inbjudan som
kommit i brevlådan. Sista anmälningsdag 12 dec.
Mer information:
svenskakyrkan.se/gavle/gymnasiekonfirmation
Info och anmälan: Sven Hillert, 026-17 05 10,
sven.hillert@svenskakyrkan.se

Torsdagscafé julavslutning
Julgröt och smörgås 50 kr.
Torsdag 30 nov 13.00 i Tomaskyrkan

Trevlig tisdag - psalmtoppsfinal

Andakt, underhållning och kaffeservering med tillbehör 30:Betala gärna med Swish. Final i psalmtoppen. Tio psalmer
spelas upp av husbandet och du som publik avgör vilken psalm
som vinner. Tisdag 5 december 14.00 i Hemlingby kyrka

Vuxenkonfirmation

Är du inte konfirmerad? Eller är du konfirmerad men skulle vilja
göra om din konfirmationstid? Då är du välkommen att anmäla
dig till vuxenkonfirmation. Vi träffas ca 10 vardagskvällar samt
åker på ett dygns övernattning. Start i slutet av januari 2018.
Ingen kursavgift.
Mer information:
svenskakyrkan.se/gavle/vuxenkonfirmation
Info och anmälan: Linda Bodin Sporre, 026-17 04 42,
linda.bodin.sporre@svenskakyrkan.se
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P O S I T I VA LU T H E R

Jubileumsåret går mot sitt slut. Under ett år har Svenska kyrkan i Gävle firat
Martin Luthers insats för mänskligheten och reformationens betydelse för
världen, kyrkan och oss. I Gävle har året varit fyllt av förnämliga föredrag,
musik och personliga prat. Vi har skrivit en konstnärlig kantat, en barnvänlig
bok och gjort nytolkningar av Luthers psalmer.

N

u återstår att sammanfatta
alltihop så enkelt att ett
barn kan förstå det och
så vardagligt att det berör
oss på djupet. För när orden är enkla
och sanningen är djup då räcker tankarna till. Och när budskapet berör
oss, då kan vi minnas med kropp och
känslor, det som rimmar med tankar
och tro.

I N T E A N VÄ N DA I N T E

När det gäller Luther kan dagens
nyckel vara att uttrycka budskapet
positivt, utan att använda ett enda
”inte”. För när vi upprepar Luthers
ord om vad en människa inte behöver
och inte ska och inte måste, då fastnar
vi för lätt i frågor som var viktiga på
Luthers tid men är mycket mindre
aktuella idag. Vi behöver inte vara
rädda för Guds straff, ska inte betala
för frälsning och måste inte huka inför
påven. Men vad betyder det för oss
idag? I positiva ord?

• Alla människor har rätt att på
sina egna villkor delta i samtalet i
samhället och kyrkan. Alla vuxna
är myndiga att tillsammans fatta
gemensamma beslut, på samma
villkor med en röst per person och
utbildning för att klara uppdraget.
• Alla döpta är lika mycket präster,
även om några kan anförtros särskilda uppgifter som kräver särskild
kompetens. Särskilt vigda präster
behövs för att det överallt ska finnas
tillgång till dop och nattvard eller
livfull och befriande förkunnelse.
• Alla människor ska omfattas av
samhällets omsorg och ordning.
Med makt och myndighet följer
ofrånkomligen ett ansvar att värna
de svagaste. Att värna de utsatta
och försvara de hotade är att fullfölja Skaparens ord.
• Alla som kommer till en kyrka
ska kunna förstå det som sägs och
sjungs. Predikan ska hållas på det

egna språket. Sångerna ska ha ord
och melodier som vanligt folk kan
njuta av och ta till sig.
• Alla har en grundläggande rätt att
känna sig älskade och önskade av
livet och av Gud. Alla ska veta att
de har rätt att finnas till. Kärleken
från den som skapar allt och alla är
så stor att ingen enda är utanför.
Detta är vad som ligger i Luthers mest
kända tankar. Under historien har de
sammanfattats på olika sätt. I vissa
tider med ord som allena. Men nu
kanske hellre med tankar om alla.
Och varför inte på rim:
Alla ska höras, gammal och ung.
Alla får synas, flykting och kung.
Alla får sjunga och göra en sång.
Alla kan läsa någon gång.
Alla får döpas, liten och stor.
Alla kan älska mer än de tror.
Alla får äta. Minst ska bli störst.
Alla är bjudna. Sist är först.

Martin Luther är kanske mest berömd för att han anslog 95 teser på dörren till
Schlosskirche i Wittenberg, den 31 oktober 1517. I dessa teser (argument) stod det
hur han tyckte att kyrkan och samhället skulle fungera.
Vilka teser skulle du vilja spika upp?
Vad tycker du att Svenska kyrkan ska arbeta för?
Sänd in din/dina teser till gavle.informationsenheten@svenskakyrkan.se.
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Två av årets föreläsare, Peder Thalen och
Elisabeth Gerle.

Fritidsledare Anna Forsgren, musikerna
Sofia Jeppsson och Anna-Sara Berencreutz
tillsammans med barnen på genrepet.

”Skådisarna” Tyra, Ella, Hilja
och Gerlinda.

FRIHETEN FINNS! – ETT SÅNGSPEL
Barn sjunger och berättar om orättvisor, kärlek och frihet och publiken
tas med i otrygghetens kalla mörker, flykt genom åskväder, skor som
trampar nya stigar till kärlek och gemenskap. En port öppnas mot framtiden där vi får vara med att spika upp nya ledord för en ny tid. På höstlovet var det äntligen premiär för Friheten finns – ett sångspel.
Barnkörer, miniorer (barngrupper) och musiker medverkade med sånger
skapade av Leif Nahnfeldt. Manus skrivet av Katarina Bonander och baserat på barnboken "Martin- barnen berättar” som det tidigare skrivits om i
Intron.

FÖRELÄSNINGSSERIE
OM LUTHER
Präster, professorer, docenter och
forskare som har specialkännedom
om Martin Luther har föreläst under
året. Rubrikerna Luther och den
sjungande församlingen, …-hur
skulle Luther fått till livspusslet?,
… - munken som förändrade världen, Luther och sinnlig närvaro…,
Luther en religiös rebell, Luther och
andligheten - kan vi träna oss i tro?
visar på bredden i allt som vi lärt oss
om munken Martin Luther. Han som
startade en reformation inom kyrkan
som ledde till att Svenska kyrkan
idag är en evangelisk-luthersk kyrka.

Fira jul tillsammans
Är du ensam och vill fira julen i gemenskap? Har du vänner och familj men vill tillbringa julen
på annat sätt? Vill du ta med dig familjen och fira jul tillsammans med andra? Oavsett anledning
är du välkommen till öppet hus i Mariakyrkan på julafton. Vi möts i en gemenskap för alla åldrar och
olika livssituationer. Vi äter enkel julmat, sjunger julsånger och tomten kommer med en liten julklapp.
Ingen kostnad och ingen föranmälan.

Julafton 24 december 12.00-15.00 i Mariakyrkan
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Adventstiden
Adventstiden är en glad tid när vi väntar på att fira att
Jesus föddes. Ordet advent betyder ankomst – vi väntar
på någon som ska komma.

Betlehemsstjärnan

Adventsstjärnorna som lyser i många fönster
påminner om stjärnan som lyste ovanför stallet
i Betlehem där Jesus föddes. Det berättas
nämligen, att när han föddes tändes en stjärna
på himlen.
De adventsljusstakar vi har i våra fönster
har däremot inte någon koppling till Bibeln.
De kommer i stället av en gammal tradition,
då folk tände ljus i fönstren på juldagens morgon.
Det gjorde man för att lysa upp vägen för
dem som gick eller åkte till julottan, den
gudstjänst som börjar tidigt, innan solen har
gått upp.

Händelser i Jesus liv

Under de fyra veckorna i advent läses varje
vecka nya bibeltexter i kyrkan, som berättar
om olika tider och händelser i Jesus liv.

Första advent
– Jesus kommer med fred

Bibeltexterna för första advent handlar om glädje
och fest i Jerusalem.
Folket hade länge varit förtryckta av romarna,
som hade makten, men nu hade de hört att
det väntades en ny kung. Äntligen skulle den
nya kungen komma!
De sjöng ”Hosianna”, som betyder ”rädda
oss”, en hälsningsfras som ofta användes på
bibelns tid när man mötte kungen. I kyrkan
sjunger vi fortfarande ”Hosianna”, för vi
hälsar Jesus välkommen.
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Andra advent
– vad guds rike är

Den andra söndagen i advent berättar bibel
texterna om Guds rike.
”Guds rike” är något helt annat än de riken –
länder – som finns i vår synliga värld. Guds rike
har inga gränser eller hinder. Det är i stället ett
osynligt rike som kan finnas inom oss och vår
värld. Medan människor med vapen kan försvara
åsikter och landgränser, talar Guds rike om
den kärlek som kan och vill förändra. Det är en
kärlek som blir större och större ju mer vi ger
av den och ju mer vi får ta emot.

Tredje advent
– någon visar vägen

Den tredje söndagen i advent berättar bibel
texterna om Johannes döparen.
Ibland behövs det människor som går före
och som visar andra vägen. En sådan människa
var Jesus kusin, Johannes, han som också
kallades Johannes döparen. Johannes brann för
att människor skulle omvända sig, döpas och
förändras som människor. Han banade väg för
Jesus, och människorna fylldes av förväntan.

Fjärde advent
– Maria får uppdraget

Maria var en ung kvinna som fick besök av
ängeln Gabriel. Gabriel sa till Maria att hon inte
skulle vara rädd och berättade för henne att
hon skulle bli mamma till Jesus – Guds son.
Nu börjar ett nytt kapitel för mänskligheten.
Gud blir människa och föds som ett litet barn in
i vår värld.
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J U L E VA N G E L I E T
B E R ÄT T E L S E N O M J E S U S F Ö D E L S E

Julevangeliet handlar om när Josef och den då
höggravida Maria begav sig till Betlehem för
att skattskriva sig. Långt tidigare hade en ängel
uppenbarat sig för Maria och berättat att hon
skulle få en son, att det var Guds son och de
skulle ge honom namnet Jesus.
Maria och Josef färdas den långa vägen till
Betlehem. De skriver in sina namn hos skatt
skrivaren och söker sedan någonstans att bo.
De frågar efter rum på ett värdshus men tyvärr
är det fullt. Det enda som de erbjuds är att sova

i stallet. Under natten känner Maria att det är
dags att föda.
På en äng utanför Betlehem vakar några
herdar över sina får då de plötsligt väcks av
sång och ljus. Herdarna blir rädda och undrar
vad som händer. En ängel visar sig för dem och
lugnar dem. Ängeln kommer med den glada
nyheten att i natt har en frälsare* fötts och han
finns i en krubba i Betlehem. Herdarna beger
sig genast dit och hittar mycket riktigt en ny
född bebis, Jesus, i en krubba.

*Ordet frälsare betyder räddare eller befriare

Julevangeliet – berättelsen om Jesus födelse finner du i Bibeln i Lukasevangeliet kap 20 vers 1-20.

J ULHELG ENS DAG AR
Julafton 24 december

I Sverige börjar vi julfirandet redan på julafton.
Det beror på att helgen börjar klockan sex
kvällen före helgdagen enligt gammal tideräk
ning. I många församlingar är det julbön eller
samling vid julkrubban för barnen på julafton.

Juldagen 25 december

Natten mellan julafton och juldagen kan du
fira midnattsmässa i några av Gävles kyrkor.
Den kallas också för änglarnas mässa, efter
som julevangeliet berättar att änglarna sjöng
av glädje när de lämnade bud till herdarna om
Jesus födelse.
Tidigt på juldagens morgon firas julotta. Den
kallas också morgonrodnadens mässa eller her
darnas mässa. På förmiddagen på juldagen firar
vi också gudstjänst.

Annandag jul 26 december

Annandag jul handlar bibeltexterna som läses
i kyrkan om den heliga Stefanos. Han var den
första martyren, alltså den första kristna som
dödades för sin tro.

Trettondagen – den äldsta kristna högtiden
Tretton dagar efter jul firar vi att tre visa män
hittade vägen till Jesus i Betlehem.
Trettondagen är den allra äldsta kristna
högtiden. I Bibeln står det att österländska
stjärntydare, visa män, hade sett en stjärna
tändas på himlen. De tre vise männen visste att
en ny stjärna skulle tändas på himlen när Guds
son skulle födas, och därför följde de stjärnan.
De kom till stallet med guld, rökelse och myrra,
för att hylla Jesus.
I folkliga traditioner kallas de tre vise
männen Kaspar, Melchior och Baltasar och
representerar världsdelarna Europa, Afrika
och Asien.

Trettondagen är en stor insamlingsdag
till internationellt arbete

Maria och Josef tvingades fly undan hot och
förföljelser till Egypten och Jesus föddes som
flyktingbarn. Svenska kyrkan förknippar därför
trettondagen med vår delaktighet i världen.
Trettondagen är final för julinsamlingen till
Svenska kyrkans internationella arbete.

S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #5 D ECE M B ER 2017

8

BARN
HJÄLPER
BARN
Barn hjälper barn är ett projekt som startade för fem år
sedan i och med att barnen på en av kyrkans förskolor deltog
i en vardagsgudstjänst och hade frågor och funderingar om
det här med jul och presenter. Får alla barn julklappar
och födelsedagspresenter?

F

rågorna och funderingarna
ledde till samtal i barngruppen
om hur olika förutsättningar
familjer kan ha. Personalen
på förskolan och diakonen som hade
gudstjänsten beslöt att låta barnen
på förkolorna handgripligen få hjälpa
barn att få julklappar/presenter som
de annars inte skulle kunna få. Idén
om en skördeauktion till förmån för
projektet verkställdes.
Barnen på förskolan gjorde sylt
och bakade bröd som skänktes till
en skördeauktion som anordnades i
kyrkan. Polhemsskolans bageriutbildning sponsrade och bidrog också till
auktionen. Församlingens andra barn
och ungdomsgrupper bidrog med bröd
liksom församlingsbor. För pengarna
som kom in köptes presentkort.
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Nu fem år senare är alla kyrkans fyra
förskolor involverade i projektet. Det
är ett naturligt inslag i förskolornas
diakonala arbete. Förutom skördeauktionens försäljning säljs en del på
familjekvällar som några förskolor
ordnar.
Den viktigaste delen i projektet
Barn hjälper barn är att barnen får
vara med på ”hela resan”. Förskolebarnen är ute i skogen och plockar
bär, som det syltas och saftas av. De
bakar också muffins och kakor och
producerar konstverk. Allt från att
prata, plocka bär, baka, skapa, sälja
det, köpa presentkort på olika affärer, till att lämna korten vidare till
Diakonirådet som ser till att barnen
får presenter.

Vem får presentkorten
Diakonirådet som är Heliga Trefaldighets församlings Diakoniförening
är en stor del i projektet Barn hjälper
barn. De tar emot och delar ut de
flesta av presentkorten som projektet
genererar.
Diakonirådet jobbar för att hjälpa
människor att ta sig ur ekonomiskt
svåra situationer. De som inte har
pengar till livets basbehov (t ex mat
och kläder) kan få tillfälligt stöd till
det. Man kan även få hjälp att komma i kontakt med andra instanser
i samhället för att få rätt hjälp t ex
Familjeslanten, Blåklockan, Samtalsakuten och personligt ombud.
Anette Wieser är verksamhetsansvarig på Diakonirådet berättar om
deras del i Barn hjälper barn.
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Inför skördeauktionen kokas det sylt som slutligen
blir till presentkort.. Anette Wieser tar emot förskolebarnen när de kommer och lämnar presentkort

– När det kommer in en person eller
en familj till Diakonirådet och ber
om ekonomisk hjälp görs en mindre
ekonomisk utredning. Visar det sig
att man lever på en låg ekonomisk
nivå kan man få presentkort till
sitt/sina barn. De allra flesta som
firar jul, vill ju ge sina barn något i
julklapp. Att vara den enda i klassen
som inte kan berätta för klasskompisarna vad de fått i julklapp är tungt
för ett barn.
Det är många föräldrar som blir
tårögda när de får med sig present
korten. De blir glada både för att de
får möjlighet att ge sitt barn något men
också väldigt tagna av att det finns
både barn och vuxna här i Gävle som
tänker på de som inte har det så lätt
ekonomiskt.
Hon berättar också att de flesta
presentkorten kommer från projektet
men en del kommer från Gävles levande
julkalender samt företag som skänker
pengar till Diakonirådet istället för
att ge anställda en julklapp. En del
privatpersoner lämnar också in presentkort. Förra året köptes presentkort för 50 000 kronor, en femtedel

av den summan skänktes av en föreläsare som var med vid invigningen
av utställningen ”Se till mig som liten
är”-om barnfattigdom i Gävle.
– Alla presentkort delas inte ut
till jul, utan föräldrar kan också få
möjlighet att ge sitt barn en present
då barnet fyller år. Det är mycket
uppskattat, säger Anette.
Anette avslutar med en händelse
som inte hade att göra med tacksamheten att få, utan tvärtom. -För några
år sedan kom det in en pappa till oss
med sina två döttrar. Familjen hade
vunnit presentkort och barnen ville
gå och handla. Istället för att åka till
affären tog han med sig döttrarna
till Diakonirådet där jag fick ta emot
korten. Jag förklarade för flickorna
att deras goda gärning betydde att
något annat barn, vars föräldrar inte
har råd med julklappar, nu skulle få
en julklapp. Pappan tyckte att det var
en trippel win win situation. Döttrarna
lärde sig något, barn i ekonomisk
utsatt situation fick en julklapp och
pappan slapp köpa hem något de inte
behövde.

Vill du skänka ett
presentkort så barn
i Gävle kan få en
julklapp?
Lämna presentkortet (summan
bestämmer du själv) i recep
tionen i Kyrkans hus senast
den 21 december så kommer
det Diakonirådet tillhanda.
Kyrkans hus är öppet
mån-tor 9-16, fre 9-15.
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Gudstjänster
och konserter
I ADVENT OCH JUL

Fredag 1 december
17.00 Afterwork-konsert – sjung med!
Allsång med Pernilla Lööf och Joakim Andersson.
Sång är vetenskapligt bevisat bra för hälsan.
Ta nu chansen och sjung med! Vi sjunger in julen
tillsammans med kända julsånger. Staffans kyrka
19.00 World aids day Heliga Trefaldighets kyrka

Torsdag 7 december
12.30 Musik i adventstid Per Ahlman, orgel. Årets sista
lunchmusik. Nästa lunchmusik 11 januari 2018.
Heliga Trefaldighets kyrka
14.00 Torsdagsträffen julavslutning Julavslutning
med Svenny Hellström. Kaffe/te, smörgås och
kaka 30 kr. Kyrkans hus, Kaplansgatan 1

Lördag 2 december
11.00 Adventsamling med stora och små
Mini-klangen medverkar, vi sjunger, firar en enklare
gudstjänst tillsammans. Efteråt blir det risgrynsgröt och fika! Björsjökyrkan
18.00 Vi sjunger in advent Tillsammans sjunger vi
adventssånger under ledning av Roger Bergel.
Adventsfika. Strömsbro församlingshus
18.00 Adventmusik med Hemvärnets musikkår
Gävleborg under ledning av Pähr-Allan Sandberg.
Bomhus manskör under ledning av Gunilla Winther.
Bomhus kyrka

Fredag 8 december
19.00 Julkonsert med elever från Kulturskolan
Heliga Trefaldighets kyrka

Första advent söndag 3 december
10.00 Högmässa Barnkören och Strömsbro kyrkokör.
Strömsbro kyrka
11.00 Högmässa Trefaldighetskören. Välkomnande
av diakon Elenor Kallberg. Kyrkkaffe i Kyrkans hus.
Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Adventsgudstjänst Bomhus kyrkokör.
Joachim Tromark, trumpet. Bomhus kyrka
11.00 Högmässa Sångare ur Staffans Motettkör,
Hemlingbykören, Staffanskören, elever från
Nordiska Musikgymnasiet. Staffans kyrka
11.00 Högmässa Mariakören och Trivselkören.
Mariakyrkan
16.00 Adventskonsert med Hemvärnets musikkår
Heliga Trefaldighets kyrka
18.00 Första adventskonsert Staffans Motettkör,
Staffanskören, Hemlingbykören, elever från
Nordiska Musikgymnasiet, Odd Inge Gjelsnes,
trumpet, Daniel Larsson, orgel, Christina Gagge
och Joakim Andersson, dirigenter. Musik av
Otto Olsson, Georg Friedrich Händel och
Abbé Vogler m fl. Staffans kyrka
18.00 Tomasmässa Tomaskören. Teckenspråkstolkning.
Tomaskyrkan
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Andra advent söndag 10 december
10.00 Högmässa Strömsbro kyrka
11.00 Gudstjänst Björsjökyrkan
11.00 Högmässa Sångare ur Staffans Motettkör.
Staffans kyrka
11.00 Högmässa Söndagsskola*. Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Högmässa Mariakyrkan
18.00 Tomasmässa Monica Vall, sång.
Birgitta Sundin, flöjt. Tomaskyrkan
Tredje advent söndag 17 december
10.00 Högmässa Strömsbro kyrka
11.00 Mässa med lunch Söndagsskola*. Björsjökyrkan
11.00 Högmässa Staffans kyrka
11.00 Generationsmässa En gudstjänst över
generationsgränserna. Mariakyrkan
11.00 Högmässa Söndagsskola*. Heliga Trefaldighets kyrka
14.00 Julsånger på finska - Kauneimmat joululaulut.
Hemlingby kyrka. Hemlingby kirkossa
16.00 Vi sjunger in julen Välkommen att tillsammans med
kör sjunga in julen! Kända, och några mindre kända,
julsånger från då och nu. Ansgarskören. Karin
Styf-Lundin, tvärflöjt. Per Ahlman, orgel och piano.
Per Ahlberg, dirigent. Heliga Trefaldighets kyrka
18.00 Julens tecken Julkonsert med Hemlingbykören och
Mariakören. Stefan Sjöman, solist. Karolina Risberg,
piano. Christina Gagge, dirigent. Staffans kyrka
18.00 Tomasmässa Tomaskyrkan
18.00 Julkonsert med Gävle kammarkör Concordia.
Strömsbro kyrka

Torsdag 21 december
19.00 Julkonsert på Tomasdagen Tomaskören med
solister under ledning av Gudrun Raccuia. Karin
Styf-Lundin och Sofia Lagerberg Alfredsson, flöjter.
Mari Dahl, piano, orgel. i Tomaskyrkan
Lördag 23 december
20.00 Julens sånger och psalmer Dagen före dopparedagen sjunger Staffanskören traditionsenligt in
julen. Staffanskören, Ludvig Nilsson, piano, Joakim
Andersson, dirigent. Musik av Gustaf Nordqvist,
Oskar Lindberg, Alice Tegnér m fl. Julstämning
utlovas! Staffans kyrka
Julafton 24 december
Samling kring krubban När det är samling kring krubban
placerar vi Jesusbarnet i krubban, som symbol för hans
födelse under julnatten. Men det är inte bara en födelsedag vi firar utan juldagen påminner också om det fantastiska att Gud i Jesus kom till jorden som en av oss.
10.00 Hemlingby kyrka
11.00 Bomhus kyrka
11.00 Mariakyrkan
11.00 Tomaskyrkan
11.00 Strömsbro kyrka. Julspel
12.00 Heliga Trefaldighets kyrka. Mini- och Barnkörerna
15.00 Missa inte Kalle! Musik ur Kalle Ankas jul med
mycket mera. Joakim Andersson spelar både kända
och mindre kända jullåtar på orgel. Staffans kyrka
23.00 Midnattsmässa Björsjökyrkan
23.30 Julnattsmässa Julkören. Mariakyrkan
23.30 Julnattsmässa Terzett ur Ansgarskören.
Heliga Trefaldighets kyrka
23.59 Julnatt på Söder Carin Zetterberg, sång.
Bakom Länsmuséet
Juldagen 25 december
Julotta
07.00 Julkören. Strömsbro kyrka.
07.00 Bomhus kyrkokör. Kören sjunger från 6.30.
Bomhus kyrka
07.00 Änglakören. Staffans kyrka
07.00 Trefaldighetskören. Heliga Trefaldighets kyrka
09.00 Julotta på finska - Suomalainen joulukakku.
Hemlingby kyrka. Hemlingby kirkossa

Luciafirande
Söndag 10 december 16.00

Luciafirande med församlingens
barn- och ungdomskörer
Heliga Trefaldighets kyrka

Måndag 11 december 17.00

Luciagudstjänst med Tomaskyrkans miniorer, minikören,
barnkören och ”musikleken”
Tomaskyrkan

Måndag 11 december 18.00

Luciagudstjänst med barnkörerna
Miniklangen och Samklangen
Bomhus kyrka
Tisdag 12 december 14.00

Trevlig tisdag med luciatåg
Kaffeservering med tillbehör (30 kr).
Hemlingby kyrka

Onsdag 13 december 18.00

11.00 Högmässa Söndagsskola*. Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Högmässa Mariakyrkan

Luciakväll med fika
och jul- och luciasånger

Annandag jul 26 december
11.00 Mässa med La Nativité de Seigneur - Herrens
födelse av Olivier Messiaen. Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Högmässa Mariakyrkan

Onsdag 13 december 17.30

Frivillig avgift till förmån för julinsamlingen.
Strömsbro församlingshus

Luciatåg med barnkören

Fikaservering efteråt. Hemlingby kyrka
* Söndagsskola: alla träffas i kyrkorummet, men efter
en stund så lämnar barnen gudstjänsten och träffas i ett
angränsande rum. Där får barnen möjlighet att tända ljus,
prata om söndagens bibeltext, leka och pyssla.
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ETT UPPDRAG
FÖR JULHÄNDER
I dövkulturen finns ett poem som handlar om Donald som
är döv och som använder teckenspråk och Sue som är hörande och som använder talat språk. Sue säger till Donald
att hon tycker om honom. Donald tecknar: Jag älskar dig.

S

ue frågar Donald om
han tycker om henne
också och han tecknar
än en gång: Jag älskar
dig. Sue förstår inte tecknen
och säger att hon lämnar Donald och han tecknar återigen:
Jag älskar dig. Sue går därifrån
omedveten om att Donalds
tecken hade betydelsen att hon
är älskad.
Kyrkans juluppdrag är att
berätta för alla människor att
Gud säger: Jag älskar dig. Förberedelserna inför advent- och
julhögtiden har säkert pågått
sedan i våras. Fast egentligen
har kyrkan varje dag i över
2000 år haft uppdraget aktuellt. Att på olika språk berätta
att Gud ger sin finaste gåva till
oss människor genom att låta
sin son Jesus födas till världen.
Även julen 2017 vill Gud använda kyrkan till att framföra
sin julhälsning: Jag älskar dig.
I kärleken finns också uppdraget att gå ut och göra kärleken
känd. Inte bara i ord och teck-
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en, utan också i handling.
Barn i Gävle ska få en glad
jul! Familjer ska ha mat på
bordet i ett ombonat hem!
Människor ska slippa sova utomhus! Ensamma och utstötta
ska få känna sig önskade och
välkomna i en varm gemenskap! Det är några av alla
handlingar som kyrkan vill
göra nu till jul. Du behövs, jag
behövs och Gud behövs för att
julbudskapets kärlek ska spridas. Kyrkan är vi. En gemenskap av människor, som oavsett
kön, medborgarskap, sexuell
läggning, politisk åsikt, ålder
eller språk, är i behov av Guds
kärlek. Gå inte iväg, som Sue,
omedveten om att du är älskad
och att dina händer behövs.
En glädjefull och fridfull jul är
gåvan som ges till hela folket i
Gävle. Inslagen i den mest varma
och mest djupa kärlek.
Ing-Marie Lundberg
Teckenspråkskonsulent
Svenska kyrkan Gävle

JAG

ÄLSKAR

DIG
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Gudstjänster
och konserter

Nyårsafton 31 december
11.00 Högmässa Therese Larsson, sång. Staffans kyrka
11.00 Högmässa Söndagsskola. Heliga Trefaldighets kyrka
16.00 Nyårsbön Carin Zetterberg, sång. Heliga Trefaldighets kyrka
16.30 Nyårsbön Strömsbo kyrka
18.00 Nyårsbön Mariakyrkan
18.00 Tomasmässa Tomaskyrkan
Nyårsdagen 1 januari
11.00 Nyårsgudstjänst Soldatkyrkan
18.00 Gudstjänst Björsjökyrkan
18.00 Högmässa Mariakyrkan

Trettondedag jul 6 januari
11.00 Mässa Vi sjunger juletidens psalmer och sånger. Bomhus kyrkokör.
Avtackning och välkomnande av förtroendevalda och medarbetare.
Bomhus kyrka
16.00 Trettondedagsmässa Mariakören och Hemlingbykören medverkar.
Stefan Sjöman, sångsolist. Mariakyrkan
16.00 Trettondedag-konsert Staffans Motettkör. Joakim Andersson, dirigent.
Musik av Tegnér, Hammarström, Andersson m fl. Staffans kyrka
Söndag 7 januari
11.00 Högmässa Heliga Trefaldighets kyrka
11.00 Högmässa Staffans kyrka
16.00 Julkonsert Trefaldighetskören och instrumentalister. Per Ahlman orgel
och piano. Per Ahlberg, dirigent. Heliga Trefaldighets kyrka
18.00 Invid källan En stund av vila. En stund bortom alla krav. En stund
för att hämta ny kraft ur musiken, orden och ljusen. Gunilla Winther,
orgel och Tomas Folkegård, text. Bomhus kyrka
18.00 Tomasmässa Tomaskören. Tomaskyrkan

Dans kring granen
Lördag 6 januari 10.00-12.00 och 14.00-16.00
Julfest med dans kring granen, fika och tomtebesök. Anmälan
krävs p g a max antal personer per julfest, 026-17 04 70 eller
gavle.bokning@svenskakyrkan.se senast 3 januari. Ange eventuell
allergi. Julfesten är gratis. För den som vill kan en frivillig gåva
lämnas/swishas till Svenska kyrkans julinsamling. Hemlingby kyrka
Lördag 13 januari 14.00-16.00.
Julfest för små och stora. Vi sjunger,
dansar och fikar tillsammans!
Ingen kostnad. Björsjökyrkan

Lördag 13 januari 13.00.
Andakt, fika och dans kring
granen. Tomaskyrkan

S V EN S K A K Y R K A N I G ÄV L E | #6 D ECE M B ER 2017

14

JAG ÄR ETT LIV!

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.

Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp. Inget
barn ska behöva leva på gatan och utsättas för alla de
risker det innebär. Det är en ständig kamp om liv och död
– en kamp inget barn ska behöva ta.
Svenska kyrkans julkampanj, pågår från första advent
2017 till trettondedag jul 2018. Pengarna som samlas in
går till Svenska kyrkans internationella arbete för alla
barns rätt till ett tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler
barn tillgång till försörjning, utbildning och hälsa.
Swisha din gåva till 9001223. Tack!

Boyet och Ronald växte upp på en soptipp. Sopor, och ännu mer sopor,
så långt ögat når. Och en stank av avfall, avföring och orättvisa.
På Manillas största soptipp har Ronald, 11, och Boyet, 9, vuxit upp.
Idag har pojkarna fått komma till ett boende som Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer i Manilla.
– Jag drömmer om att få hjälpa andra barn som bor i Tondo, säger
Boyet.
https://projektkartan.svenskakyrkan.se/#/

HANDL A JULKL APPAR
I SVENSK A KYRK ANS GÅVOSHOP

I Svenska kyrkans gåvoshop säljs julklappar i form av
gåvobevis för bidrag till Svenska kyrkans internationella
arbete. Under julkampanjen finns till exempel en julklappsgåva som räcker till att ge ett barn skolmaterial,
mellanmål och lunch under en termin på Filippinerna.
https://gavoshop.svenskakyrkan.se/

FEM RÄTTIGHETER I FOKUS

tsör niM

Jag är ett liv
Min röst ska höras. Min önskan är enkel.

r rah nrab allA
g snammaslliT

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

t VIL a:SMS
flav ahsiwS

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223

2 10 09 GP
r y k ak s n evs

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen
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Varje barn har rätt till ett tryggt liv utan hot, våld och
övergrepp. Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar
särskilt på fem grundläggande rättigheter som är helt avgörande för barns möjligheter att leva ett liv i trygghet:
1. Rätten till mat och rent vatten
2. Rätten till trygghet och försörjning
3. Rätten till sin kropp
4. Rätten till hälsa och sjukvård
5. Rätten till utbildning

Namn

Ålder
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Önskelista för
världens alla barn
Önskelista för
världens alla barn
Namn

Skriv eller rita
vad du önskar
alla barn i
världen!
Skriv eller rita
vad du önskar
alla barn i
världen!

Ålder

Det är härligt att skriva önskelistor till tomten, att lista alla möjliga prylar som
skulle vara kul att ha. Men vad behöver vi egentligen för ett bra liv? Runt om i
världen finns det barn som lever i fattigdom och som har det svårt. Vad skulle
du önska för att göra livet bättre för barn i världen?
Det är härligt att skriva önskelistor till tomten, att lista alla möjliga prylar som
skulle vara kul att ha. Men vad behöver vi egentligen för ett bra liv? Runt om i
världen finns det barn som lever i fattigdom och som har det svårt. Vad skulle
du önska för att göra livet bättre för barn i världen?

Lägg önskelistan i ett
kuvert och skicka till :
“Önskelistan”
Claes Anckarman
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
Lägg önskelistan i ett
751
70 och
Uppsala
kuvert
skicka till :

Ange adress, e-post och telefonnummer så att vi kan svara
barnet som skrivit önskelistan.
Adress
Ange
adress, e-post och telefonnummer
så att vi kan svara
Postnummer
Ort
barnet som skrivit önskelistan.
e-post

“Önskelistan”
Adress
Claes Anckarman
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
Postnummer
Önskelistan kan komma att publiceras på Svenska kyrkans webb och sociala medier
under julkampanjen.
751 70 Uppsala
Läs mer: www.svenskakyrkansunga.se/julkampanjen
e-post

Ort
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Bibelkaka
I Bibeln finner du ingredienserna till denna goda kaka. Gällande
ingrediens nummer två står det att vattnet blev sött. Kanske
var det ett sockerrör som kastades i vattnet.

VISPA
3 st Jeremia 17:11
1,5 dl Andra Moseboken 15:25 (socker)
1 msk Första Samuelsboken 14:25 (honung)
HACKA OCH BLANDA I SMETEN
1,5 dl Nahum 3:12
1,5 dl Fjärde Moseboken 17:8

TILLSÄTT ÖVRIGA INGREDIENSER
OCH RÖR IHOP ALLT TILL EN JÄMN SMET
0,75 dl Domarboken 5:25 (gräddmjölk)
2 msk Domarboken 4:19
3 dl 1 Första Konungaboken 4:22 (vetemjöl)
1 tsk Amos 4:5 (bakpulver)
1 nypa Tredje Moseboken 2:13 (salt)
1 tsk Krönikeboken 9:9 (kryddor,
ex ingefära, nejlika, kanel)
Grädda kakan i smord och bröad socker
kaksform i 175 grader i ca 40 minuter

