BOLLNÄS PASTORAT

För dig genom livet

Rum för varje steg i livet
Välkommen till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat! Vi består av fyra församlingar i Bollnäs kommun, med
gemensamt kansli och kyrkogårdsförvaltning. Hos oss finns det plats och rum genom livets alla steg och
skeenden. Vårt pastorat fungerar både som vägvisare och som medvandrare. Vi vill möta våra medmänniskor och vara en trygg punkt i samhället som alla kan söka sig till. Det åstadkommer vi genom en bred
daglig verksamhet med inriktningar för människor i alla åldrar.
Genom vår barn- och ungdomsverksamhet och konfirmationen vill vi ge barn och unga en god grund
med sunda värderingar att stå på när de sedan beger sig ut i vuxenlivet. Vi erbjuder undervisningstillfällen i vuxengrupper och bedriver körverksamhet. Diakonin gör skillnad och bidrar till att de medmänniskor som har det tufft i vardagen får en lite bättre tillvaro. Hjärtat i verksamheten är våra gudstjänster,
dit alla är välkomna!
Vårt mål är att i slutändan utgöra en plats dit människor kan söka sig till för att finna mening eller ett
sammanhang att bli en del av och växa på. Den avgift du ger för ett medlemskap i Svenska kyrkan ska
således ses som en solidarisk aktion. Vår existens baserar sig på kärleken till vår nästa. Oavsett om du
behöver eller inte behöver kyrkan i ditt dagliga liv, så finns det alltid någon annan som gör det.
På följande sidor kan du ta del av ännu mer kring det arbete som du som medlem är med och stöttar.
Trevlig läsning.

0278-279 00, bollnas.pastorat@svenskakyrkan.se, www.svenskakyrkan.se/bollnaspastorat

”Oavsett vem du är och var du
befinner dig i livet, välkomnar vi dig.”
Välkommen till Bollnäs pastorat! Vi finns mitt i vackra Hälsingland och i denna broschyr får du en
inblick i vad som händer hos oss.
Hos oss är du välkommen att fira gudstjänst, sjunga i kör, komma till våra barngrupper, mötas för
samtal och kaffe, delta i bokcirkel, döpas, konfirmeras, vigas och även ta avsked av någon. Oavsett
vem du är och var du befinner dig i livet, välkomnar vi dig.
Vår uppgift är att visa på att Guds nåd och kärlek gäller alla människor överallt, och
vår vision är att förmedla det här och nu.
Vi är Bollnäs pastorat – för dig genom livet.
Ingrid Augrell, kyrkoherde i Bollnäs pastorat

Mötesplatser:
SOPPLUNCH i Bollnäs församlingshem,
samt i varierande lokaler runt om i
pastoratet.
SYFÖRENINGAR OCH STICKCAFÉ finns runt
om i pastoratet.
KAFFESTUGA i Segersta församlingshus.
MÖTESPLATS LOKALEN i Arbrå.
BOKCIRKEL finns i Bollnäs församling.
BYTARBODEN i Arbrå, lämna och hämta
kläder och leksaker.
ÖPPET HUS på Stationsgatan i Kilafors med
fika och samtal.

Diakoni
Diakoni handlar om kristendom i praktiken. Personalen
inom diakonin i Bollnäs pastorat tar emot dig som på
olika sätt behöver stöttning i din vardag. Alla människor
oavsett ålder kan behöva en hjälpande hand i livet och då
finns möjlighet till kontakt med en diakon.
Till en diakon kan du vända dig precis som du är, i stort
och i smått, för att möta en medmänniska som lyssnar och stöttar. I
pastoratet finns olika mötesplatser och grupper och
det finns även möjlighet till
enskilt samtal med diakoner
och präster.

TRÄFFPUNKT Hällagården, samling på
äldreboende.
ENSKILDA SAMTAL, med präst eller diakon.
SAMTALSTJÄNSTEN, riktad till vuxna som
drabbats av en plötslig kris och behöver
få komma till stödsamtal. Tid för samtal
bokas via telefon 0278-279 37.
DIAKONER finns på plats i Bollnäs församlingshem.

Säljer, servar och reparerar
Wille, Giant, Case, Doosan, Shibaura och Pellenc.

026-10 12 50 | www.tbm.se

”För oss är det helt livsavgörande att kunna komma hit, få ett
sammanhang och träffa andra i samma situation.”
Tvåbarnsmamman Sara beskriver sin upplevelse av den öppna barnverksamheten.

Barn- och
ungdomsverksamhet
I alla våra fyra församlingar erbjuder vi en bred verksamhet för barn och ungdomar. Från nyfödda med
föräldrar till ungdomar i övre tonåren – vi har grupper och arrangemang för alla.
Stor & Liten, Barnöppet och Fredagsmys är bekanta namn för många småbarnsföräldrar i Arbrå,
Bollnäs och Kilafors med omnejd. Det är olika namn på vår öppna barnverksamhet som är välbesökt
och uppskattad av många familjer i alla våra församlingar. I våra trevliga och anpassade lokaler kan du
och barnen leka, mysa, fika och ha roligt tillsammans med andra vuxna och barn. Våra pedagoger och
församlingsassistenter håller sångsamlingar, ordnar pysselstunder och har trevligt tillsammans med er.
Verksamheten vilar på kristen grund och alla är välkomna.
För de lite äldre barnen har vi grupper där vi träffas, fikar, pysslar, gör utflykter och åker på läger.
För ungdomar från årskurs 9 och uppåt finns Svenska kyrkans unga, där våra pedagoger möter unga
människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Dop
Alla som vill är välkomna att döpas i Svenska kyrkan och
det spelar ingen roll om man är nyfödd, ung eller äldre.
Vid dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och samtidigt en del i den kristna kyrkan över hela jorden. Vid
dopet får man vatten på huvudet tre gånger i Faderns,
Sonens och den helige Andes namn och dopet räcker sedan
hela livet. Det går bra att boka dop på vår hemsida.

Konfirmation
När man börjar åk 8 får man en inbjudan till konfirmation.
Konfirmationstiden är ett tillfälle att lära känna Gud, sig
själv och nya vänner. Tillsammans närmar sig gruppen
livets stora frågor genom konfaträffar med andakter,
diskussioner, lekar, läger och olika aktiviteter.

Ibland ingår en resa som gruppen gör tillsammans.
Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst.
Grupperna leds av präst, pedagog och unga ledare.

Bröllop
En vigsel kan äga rum i en kyrka eller ett kapell, eller på en
annan plats som betyder mycket för brudparet. En vigsel kan
vara en stor fest med många gäster, eller en gudstjänst i det
lilla med bara två bröllopsvittnen. Vid vigseln lovar paret varandra trohet inför Gud och de närvarande gästerna. Paret får
ta emot Guds välsignelse över sitt äktenskap och blir på så vis
väl rustade för ett liv tillsammans.

Begravning
Vid en begravningsgudstjänst överlämnas den avlidne i Guds
händer och släkt och vänner får ta ett sista farväl. Vid ett samtal
kommer de sörjande överens med prästen om musik och övriga
psalmer. Begravningen avslutas med att kistan sänks ner i
jorden eller att den lämnas över för kremation. En begravningsgudstjänst är ett tillfälle att sörja, att minnas och att tacka för
den som nu inte längre finns kvar.

Perfektion är alltid under konstruktion

KONTORSMÖBLER I SÖDRA HÄLSINGLAND
Skrivbord • Stolar • Förvaring • Sociala utrymmen

Magnus Bengtsson i Bollnäs AB • Tel 0278/17326
inredningdesign.nu

Johansson & Karlsson erbjuder tjänster inom framförallt bygg
till såväl privatpersoner som företag och försäkringsbolag,
huvudsakligen i Hälsingland men även större entreprenader
i övriga landet.

Tegelbruksvägen 20, 821 43 Bollnäs • Tlf. 0278-803 80
E-post: info@jkbygg.se • www.jkbygg.se

Gudstjänster
Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och
gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.
Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som
helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud
tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro, där vi
växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och
inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be
tillsammans.
Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. Fråga
gärna i din församling vad som erbjuds – och tala om vad just
du önskar.
Förhoppningen är att söndagens gudstjänst ska ge besökarna
ny energi för att orka med den stundande veckan med allt vad
den innehåller. På vår webbsida hittar du alltid en uppdaterad
kalender – en gudstjänst nära dig är aldrig långt borta!

Musik och körer
Svenska kyrkan är en av Sveriges största konsertarrangörer. I
våra kyrkor och kapell hålls konserter med så väl pastoratets
egna organister och musiker som utomstående musiker och
artister. I församlingarna finns även ett flertal körer, som leds
av våra kyrkomusiker. Du är varmt välkommen att ta del av
vårt breda musikutbud – som deltagare i våra gudstjänster,
som publik på våra konserter eller varför inte gå med i någon
av våra körer.
Våra kyrkomusiker har även en utbildande pedagogisk verksamhet, vilket innebär att de erbjuder undervisning i så väl
sång som piano och orgel. Tveka inte att höra av dig till oss
om du är intresserad av att lära dig, eller av att utveckla dina
befintliga musikaliska kunskaper.

L Hammarströms trädgårdsanläggningar har bytt namn
Jörgen 070-380 50 12
Tomas 072-201 18 60
info@jtmaleri.com

Jörgen 070-380 50 12 • Tomas 072-201 18 60
info@jtmaleri.com

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten inom Bollnäs pastorat. Har du frågor
om gravskötsel så är du välkommen att ringa, mejla eller varför inte hälsa på oss i Bollnäs prästgård, där
både pastoratets kansli och den administrativa delen av kyrkogårdsförvaltningen finns.
I Bollnäs pastorat finns tio kyrkogårdar – två i Arbrå-Undersviks församling, fem i Bollnäs församling,
två i Hanebo-Segersta församling och en i Rengsjö församling. Askgravplatser finns i alla församlingar.
Pastoratet har även ett krematorium, vid S:t Lars kapell i Bollnäs.
Vi har flera arbetslag som arbetar ute på kyrkogårdarna och ser till att utemiljön hålls vacker, säker och
funktionell för besökare. På vår hemsida hittar du massor av fakta om våra kyrkogårdar, gravskötsel och
gravplatsbestämmelser.

Har du frågor, kontakta oss gärna!
Öppettider: Alla vardagar kl 9.00 – 14.00
Telefon: 0278-279 75
Besöksadress: Bollnäs prästgård, Norra kyrkvägen 8
Hemsida: www.kgf.bollnaspastorat.se
E-post: kgf.bollnaspastorat@svenskakyrkan.se

Bollnäs pastorats samarbetspartner
i krematorietekniska frågor
Mitab i Forsbacka AB; 026 30070; WWW.mitab.org

• 19156 • www.jssverige.se

Kyrkogårdsförvaltningen

