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Församlingshelgen

Upprustning

Janne Schaffer

Nina Åström var på besök
och gav oss både musik och
eftertanke.

Herbert informerar om
upprustningar av Skogskyrkogården.

Genomförde en bejublad
konsert med ca 60 körmedlemmar.

Livets ljus

En helg under hösten hade vi i församlingen
besök av Nina Åström. På ett stilla och lågmält sätt delade hon sina tankar om tron.
Mer om Nina finns i en artikel här i Kyrkobladet. Det finns en sång av henne som fastnat hos mig, Landscape of my soul, själens
landskap.
Själens landskap sjunger Nina, finns alltid
där mellan oss, mellan alla avsked och välkomnanden så ligger själens landskap.
Så enkelt formulerat och så sant, våra minnen och upplevelser finns där i själens landskap och de påverkar de möten och upplevelser vi har i livet. Vi är inte ett oskrivet blad
utan vi bär på mönster och minnen från vår
historia. Vilken bild som formas när vi färdas
genom vår själs landskap kommer säkert att
se olika ut. Vilken bild vi ser av vår omgivning präglas också av det landskap vi blickar
ut ifrån.
Julen och alla helger under advent fram
till trettondedagen är också de präglade av
sin historia. För många är det ljusa och glada
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minnen och positiva förväntningar, men för
några kan det också vara en tid av saknad
och bearbetning av tråkiga minnen.
Ibland kanske man fastnar i själens landskap eller i de tråkiga minnena. Vi är i ett
avsked men hittar inte till ett välkomnande.
Advent och jul är ett välkomnade, ett välkomnade till Jesus och en inbjudan till ett
liv med honom.
Ett liv som innebär att vi får lyfta blicken
bortom själens landskap och ta sikte på livets landskap, ett liv i värme och ljus med
vår frälsare. En tid då vi genom att fira gudstjänst tillsammans blir påminda om Jesus
och hans löfte, att den som följer honom inte
skall vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Anders Gustafsson

DÖPTA BARN I NEDERKALIX FÖRSAMLING

Trygga män
skapar trygghet
Julkampanjen ” Nu tändas tusen
juleljus” pågår mellan Första advent och
Trettonde dag jul. I årets julkampanj är
fokus på männens behov av trygghet
i en otrygg värld. Målet är att samla in
40 miljoner koronor (2010/11 36 mkr).
Ingen människa föds till förövare. Världen
över finns män som mer eller mindre ofrivilligt dras in i ett liv kantat av våld. Det handlar om krig, våld i samhället och på gatan,
och inom den egna familjen. För soldaten är
våld ett jobb, för gatubarnet en överlevnadsstrategi. I hemmet är våld ett maktmedel.
Varje man och kvinna har rätt att leva liv i
trygghet. Ofta bidrar föreställningar om hur
en ”riktig” man ska vara till otrygghet. Ett
exempel är när män förväntas vara starka,
dominanta och inte visa rädsla eller underlägsenhet. Det leder till att män i högre grad
än andra både utövar och drabbas av våld.
Våldet drabbar Guds avbild - män, kvinnor och barn vars mänskliga värde och rätt
borde ses som heligt för oss alla.

Johanna Ella Tomtén, Luleå
Matilda Veronica Sandlund, Kvissleby
Valter Stridsman, Stråkanäs
Markus Tryggve Bjerner, Kalix
Karl Oskar August Rönnqvist, Kalix
Linnea Johanna Söderlund Vånefjärd, Kalix
Signe Jenny Sandlund, Kalix
Nils Lukas Patrik Westerberg, Kalix
Patrik Noah Holger Westerberg, Kalix

Men en annan väg är möjlig. En tryggare
och fredligare tillvaro, bättre möjligheter för
unga män att försörja sig och skapa sig en
god framtid och en mer mångfasetterad syn
på vad det är att vara man, kan ge fler möjligheten att vägra gå våldets väg.
En viktig del av kyrkans arbete i världen är
att stärka individen genom att återuppväcka
människors initiativförmåga, att återställa
hoppet om möjlighet till utbildning, en meningsfull vardag och en trygg tillvaro.
En annan viktig del är fokus på genus och
maskulinitet. Om man inte arbetar med männens egen maskulinitet och genusroller så blir
det svårt att arbeta med jämställdhetsfrågor.
Trygga män väljer inte våldets väg.
Trygga män som vet
vem de är ger i förlängningen
trygga
familjer och trygga
samhällen.

sk10108 foto: Leif Gustavsson/ikon

Ella Josefina Kandelin, Sangis
Liam William Robert Gutesjö Johansson, Kalix
Hugo Johan Segerlund, Kalix
Ella Cecilia Engman, Rian
Lillebror Felix Johansson, Bredviken
Ester Ilse Helena Haderborg, Enskede
Elly Meja Elina Vinsa, Kalix
Elis Vilhelm Bergdahl, Risögrund
Karl Wictor Wass, Kalix
Emil David Nils Öman, Kalix
Julia Viktoria Björkman, Kalix-Nyborg
Tilde Angelica Tina Fredriksson, Kalix
Niclas William Sandberg, Kalix

Nu tändas
tusen juleljus

Våldet är en ständig följeslagare i alltför
många mäns
liv. Hos mannen som tvingas bli soldat,
hos tonårskillen
som dras in i gängets kriminalitet eller
hos gatubarnet.
Våldet föds ur maktlösheten. Men det
finns hopp.
Möjlighet att leva trygg, i sig själv och
i samhället,
möjlighet till försörjning, utbildning och
kunskap om
sina rättigheter är steg på vägen till
ett bättre liv

var med och tänd hoppets ljus!
Ge din julgåva
på pg 90 01 22-3, bg 900-1223 eller
SMS:a ”HOPP” till
72950 och bidra med 50 kronor.

Magdalena Wernefeldt
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Nu tändas tusen juleljus…
Kanske finns det ingen tid på året då vuxna
tänker tillbaka på sin egen barndom så mycket som under julen. För många är det positiva
minnen och tankar, för andra är julen fyllda
av svåra minnen. Kanske är det så att vi som
vuxna bär med oss mängder av bilder kring
julen som präglar hur vi vill fira jul med våra
barn. Eller, hur vi inte vill fira jul.
Julen: en tid som för många innebär glädje
och gemenskap. Julen: en helg då dörren står
öppen.
För många blir julen ett logistiskt pussel
där många relationer ska hinnas med. För
andra är det just under julen som det blir
tydligt vilka relationer som fattas.
Julen. En helg då dörren är stängd.
Julen. En gemenskapens helg. Genom
glögg, adventskaffe, släktmiddagar, julkort
och julklappar försöker vi samla ihop och
uppmärksamma dem som vi på olika sätt
känner samhörighet med.
Att julen är en gemenskapens helg är inte
så konstigt. Det är liksom själva kärnan i julens budskap: gemenskap. Under julen firar
vi att Jesus föddes. Han, ett litet barn, kom
till världen för att visa oss vem Gud är. För
att visa oss att Gud och människa hör ihop.

Det är därför julen i så stor utsträckning
handlar om att vara tillsammans, att uppmärksamma varandra och att dela en del av
livet tillsammans.
Förr i tiden var julen en tid då man alldeles särskilt tänkte på de fattiga. Arbetarna på
gården åt aldrig tillsammans med husbonden eller herrskapsfolket. Den uppdelningen
bröts under julen. Julen blev då en symbol
för gemenskap och samhörighet, en tid då
ingen skulle lämnas utanför.
Text: Gunilla Lindén ur Ett litet häfte om Advent
och Jul ©Verbum förlag AB.”

ÖPPET JULFIRANDE I PRÄSTGÅRDEN
Du som vill fira jul i gemenskap med andra församlingsbor,
diakon Kirsi Gustafsson och komminister Hanna Johnselius är
välkommen till Prästgården den 24 dec kl. 15 . Där serveras en
julmåltid kostnadsfritt och vi avslutar med julbön i Kalix kyrka
kl. 17. Anmäl dej senast den 20 december till församlingsexpeditionen tel. 698 00 mellan kl. 09 – 12, 13- 15. Du kan också
skicka e-post till nederkalix.forsamling@svenskakyrkan.se
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Välkommen till gudstjänster
från advent till trettondagen preliminär kalender
Björkfors kyrka
11 dec kl. 18 Adventsgudstjänst
Kerstin Danell, Gunnar Andersson,
Lena Lindström och SjungaLätt-kören.

Bredvikens bönhus
Juldagen 25 dec kl. 08 Julotta
PA Karlsson Knabb och Gunvor Lampa

Församlingsgården Kalix
6 dec kl. 13 Dagträff - Adventsfest, auktion
Grubbnäsuddens bönhus
Juldagen 25 dec kl. 08.30
Julotta Mattias Johnselius

Kalix kyrka
6 dec kl.18 Gudstjänst Finlands självständighetsdag, Antti Miettinen, Kirsi Gustafsson.
Kaffe i församlingsgården efter Adventsfest
10 dec Luciahögtid kl. 15 och 16.30
11 dec kl. 11 Högmässa, Antti Miettinen
och Britt-Inger Burman.
14 dec Julkonsert kl 19.30 Janne Schaffer,
Stefan Blomqvist, Fredrik Larsson, Sofi Levin
mfl
17 dec kl.18 De vackraste julsångerna på
finska. Kirsi Gustafsson, Antti Miettinen och
Gunnar Andersson
18 dec kl.11 Söndagsgudstjänst Hanna
Johnselius och Alvar Burman
20 dec kl.18.30 Advents- och jultidens
psalmer och sånger, SjungaLätt-kören, Lena
Lindström och Gunnar Andersson
24 dec kl.11 Julafton Samling vid julkrubban, Vocalix och hemvändande korister, sångsolist Fredrik Larsson, körledare:
Marie-Louise och Britt-Inger Burman, Hanna
Johnselius
24 dec kl. 17 Julafton Julbön, Hanna
Johnselius, sångsolist Fredrik Larsson,
körsång, under ledning av Marie–Louise
och Britt-Inger Burman

25 dec kl.07 Juldagen Julotta, korister ur
Kalix Vokalensemble, Cantilena och Vocalix,
under ledning av Marie-Louise och BrittInger Burman, Mattias Johnselius
26 dec kl.11 Annandag jul Högmässa
Anders Gustafsson och Alvar Burman
31 dec kl.18 Nyårsafton Nyårsbön Antti
Miettinen
1 jan kl.11 Nyårsdagen Ekumenisk gudstjänst sammanlyst till Pingstkyrkan. Predikan:
Lena Brunell
Trettondedag jul 6 jan kl.11 Högmässa
Antti Miettinen och Anders Gustafsson, korister ur Kalix Vokalensemble, Cantilena och
Vocalix, sångsolist Fredrik Larsson, MarieLouise och Britt-Inger Burman
8 jan kl.11 Söndagsgudstjänst Kerstin Danell
och Marie-Louise Burman

Karlsborgs kyrka
25 dec kl. 8.30 Julotta Hanna Johnselius,
Britt-Inger Burman, körsång, sångsolist
Fredrik Larsson

Korpikå kyrka
11 dec kl.11 Adventsgudstjänst Kerstin
Danell och Gunnar Andersson

Pålänge missionshus
25 dec. kl. 07 Julotta Anders Gustafsson,
Herbert Sundell och Erling Lundbäck

Sangis kyrka
18 dec kl. 14 Gudstjänst Mattias Johnselius
och Gunnar Andersson
25 dec kl. 07 Julotta Hanna Johnselius och
Gunvor Lampa

Ytterbyn Betesda bönhus
18 dec kl.11 Mattias Johnselius och Gunnar
Andersson

Se även annons
och predikoturerna
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Julkonsert
Onsdag 14/12 kl 19.30
Kalix kyrka

Janne Schaffer
Fredrik Larsson, Sofi Levin,
Stefan Blomqvist m.fl.
Kalix Vokalensemble,
Cantilena, Vocalix,
Kalix Musiklinje
Programvärd:
Lena Callne
Körledare:
Marie-Louise Burman,
Britt-Inger Burman,
Alvar Burman

Entré: 200:-

Förköp hos Centralkiosken
Galleria Kalix
Janne

Varmt
välkomna!

Schaffe
rs
skivor o
ch b
säljes på oxar
plats!

NEDERKALIX FÖRSAMLING
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Församlingshelg
Nina Åström med sitt band var på besök hos
oss i mitten av oktober. Nina kom till Kalix från sin hemstad Karleby och åkte vidare
från Kalix först hem till Finland och sedan
till flera orter och fängelser i Ukraina för att
sjunga och förkunna evangeliet även där.
Nina började vår första samling på församlingsgården med en sång om en vanlig lördag
som började med orden ”vill du slå dig ner
här bredvid mig och dela stunden med mig”.
Vi fick dela några stunder med varandra under vår gemensamma helg och hennes enkla
och äkta sätt att berätta om Guds kärlek med
sång och ord berörde oss. Nina berättade och
sjöng också om den frihet som finns bara i
Jesus och som gör oss verkligen fria. Hon berättade om fångar i fängelser som är fria trots
murar runtom sig och om fria människor
som på olika sätt är fångar när vi inte känner
till vem Gud är och vilka vi är i hans ögon.

Nina sade att vi människor blir mer och mer
oss själva, när vi får leva i Guds gemenskap
genom Jesus Kristus.
I konsert och gudstjänst i Kalix kyrka fick
vi höra mer musik, om förföljda kristna runtom i världen, om den typiska kristen idag
som är en medelålders kvinna i Nigeria och
om kärlekens gåva och uppdrag mellan människor och mellan Gud och människor.
7

Cirkeln är sluten
Vi är mycket glada över att Sangis kyrkliga förening är bildad och att de tänker
fortsätta att driva kyrkan. Därmed
kan Nederkalix församling fortsätta
att fira gudstjänst, förrätta dop, vigsel,
begravning mm i Sangis kyrka, säger
kyrkoherde Anders Gustafsson. De har
också visat ett stort engagemang och
har många idéer inför framtiden. Vi är
övertygade om ett gott samarbete och
önskar dem stort lycka till!
Sangis kyrka uppfördes som missionshus för snart hundra år sedan (år
1915).
Kyrkan har haft olika förvaltare under
årens lopp och redan 1948 bildades en
stiftelse.
Från 1959 har Nederkalix församling
förvaltat kyrkan och lämnar nu tillbaka
den till Sangis den 1 november 2011.

Välkommen till
Luciahögtid i Kalix kyrka den

10 december
kl 15.00 eller
kl 16.30
Lussefika i Församlingsgården
serveras efter första föreställningen.
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Anders Gustafsson och Ragnar Nilsson, ordförande i Sangis
kyrkliga stiftelse.

Tack!
Tack Birgit och Riitta för god
laxsoppa och tack till alla som
kom och åt lunch hos oss den
19 oktober. Överskottet skänker
vi till Svenska Kyrkans Internationella Arbete och dess arbete
med internflyktingarna i Uganda.
Överskottet på soppan blev 6192
kr och för lotteri och försäljning av sockor fick vi in 1689
kr. Totalt 7881 kr till Ugandas
internflyktningar!

Regeringen överlämnar
lagrådsremiss om
begravningsfrågor
Tiden mellan dödsfall och begravning halveras
från dagens två månader till en månad.
Andra förslag i lagrådsremissen är att begravningsombudens roll och länsstyrelsernas
tillsyn av begravningsverksamheten tydliggörs.
Begravningsombuden ska få bättre utbildning
än de får idag.
Lagrådet granskar regeringens förslag . Före jul
förväntas regeringen lägga fram sitt förslag, proposition, till riksdagen. Efter beslut i riksdagen
är det tänkt att ändringarna i begravningslagstiftningen ska träda i kraft den 1 mars 2012.

1:a pris
Kerstin Hjort
Kalix
2:a pris
Annika Rönnqvist
Kalix
3:e pris
Kenneth Wennberg
Björkfors

RÄTTA LÖSNINGEN

RÄTTA LÖSNINGEN

Av 40 st inlämnade
lösningar har vi dragit
följande vinnare:

Priset är denna gång en biljett till
församlingens julkonsert den 15 dec
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Begravningsverksamhete
Snöröjning och Vinterbegravning
Sommarblommorna har vissnat och är borta
ur rabatterna sedan länge, frosten har satt
rim på gravstenar, mark och ljung. Sakta
lägger sig nu snön över kyrkogårdarna och
likt ett täcke flätas flingorna samman över de
gravsatta. När vi ser kyrkogården gå över i
vinter känns stillheten värdig och man förstår uttrycket, - Vila i frid.
Friden och stillheten måste tyvärr begränsas, nya människor ska gravsättas och några
har nyligen gravsatts. Därför behövs snöröjning på vissa delar av kyrkogården. Huvudvägarna snöröjs men inte de smala gångarna
mellan gravraderna. Om möjlighet finns kan
vissa av de smalare gångarna slungas under
vintern men inte med regelbundenhet. Snöröjning sker mestadels med snöslunga vilket
innebär att den sprutas från vägar till intilliggande områden.
När gravsättning ska ske vintertid slungas
en gång från en huvudväg fram till graven.
Därefter placeras värmetråg för att tina marken som ska grävas. På vissa områden kan
ibland flera närliggande gravar påverkas och
stenar på dessa lyfts bort. Där det finns gravramar och långa blomkantlister tinas dessa
loss först.
Upptining av grav kan ta uppemot en
vecka när det är som mest tjäle, vilket det
även blir på kort tid där gravarna finns i närhet av uppskottade vägar.
Vintertid kan gravarna sällan färdigställas
efter gravsättning. Återmontering av kantlister och stenar sker därför under försommaren när tjälen tinat bort. Då kan det ibland
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finnas nära 50 vintergravar att färdigställa.
Ordningen för att åtgärda vintergravarna
styrs av de praktiska förutsättningar som
finns då när det görs, men det som är säkert
är att 49 av de 50 inte kommer först. Till sist:
Kom ihåg att ta hem gravlyktan efter trettondedagshelgen.

Skillnad mellan begravningsplats
och gravplats?
Begravningsplatsen avser hela kyrkogården,
den är huvudmannen, Nederkalix församling ansvarig för. Gravplatsen har en gravrättsinnehavare som ansvarig.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för att
hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
och huvudmannen sköter om de allmänna
ytorna.

Parklunden
Tillsammans med Gudrun Åström (landskapsarkitekt)och Skanska (producent) har
lundens utseende tagits fram. Det är fortfarande detaljer som kommer att tillföras
lunden men i stort så är den klar. Den har
fått en avgränsad yta för besökare så att man
kan undvika att gå på gravområdet som är
gräsbeklätt. Man undviker lerbildning i sam-

en informerar
band med regn och snö som tinar då ytan
för besökare har plattor. Besök i lunden underlättas när ytan är av stenmaterial istället
för gräs.

bli fastare när den vattnats och bearbetats än
den nuvarande grusytan och därmed lättare
att färdas på för besökare. Åtgärderna var
planerade nästa år men den milda senhösten
gav möjligheten att påbörja arbetet redan
2011 och fortsätta 2012.

Hållare för ljus och vas
Ett nytt ställ för gravvaser och gravljus har
placerats i Urnlunden. Tillsammans med
Henrikssons smide i Kalix, har vi utvecklat
”trädet”. Det har 70 platser för ljus eller vaser
och ska testas under vintern 2011-12, om resultatet är bra får minneslund och parklund
varsitt 2012. Fördelen är att det kan användas året runt för både ljus och vas, det är lätt
åtkomligt även för de som är rullstolsburna.

Huvudvägarna och några anslutningsvägar fick ny asfalt.

Tvättning av gravsten

Bättre tillgänglighet
Älvkyrkogården har fått ny stenmjölsbeläggning i några av gångarna. Ytan kommer att

Många gravrättsinnehavare har frågat oss
om hur de kan få ren sin gravsten. Vi har
nu tagit fram en metod som gör att vi kan
erbjuda stentvättning från sommaren 2012.
Priset blir från ca 450 kronor för de mindre
stenarna.
HERBERT SUNDELL
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JANNE SCHAFFER BAND I K
Det blev en stor musikalisk upplevelse
när Kalix barnkör, Musicalix, Vocalix
och Kalix Musiklinje för första gången fick möjligheten att musicera med
Janne Schaffer och hans band den 2223 oktober. En inspirerande, rolig och
lärorik körhelg som avslutades med
konsert på söndagkvällen den 23:e
oktober kl.18.00 på Folkets hus i Kalix.
Konsert:ELECTRIC BANANATAJM
Musiker:Janne ”Zebran” Schaffer gitarr.
Schaffer bidade gruppen Electric Banana
Band 1982 tillsammans med Lasse Åberg
och Klasse Möllberg där Schaffer komponerat alla melodier till Åbergs texter.
Peter ”Panthern” Ljung, keyboard också en
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av originalmusikerna i Electric Banana Band.
Tobias ”Lill Trazan” Ågren, sång, sjunger
även med ibland i Electric Banana Band och
är leadsångare i Janne Schaffer Band.
Fredrik ”Snöleoparden” Jonsson, bas. Frilansande musiker.
Lars”Björnen”Olsson trummor,spelar med
Janne Schaffer Electric Band.
Körer: ca 60 barn och ungdomar i åldern
5-23 år ur Kalix Barnkör, Musicalix, Vocalix
och Kalix Musiklinje.

ALIX 22-23 oktober 2011

Ur programmet:
Före paus framförde Vocalix, Kalix musiklinje tillsammans med Schaffer och hans
band låtar av Ted Gärdestad bl.a. Satellit,
För kärlekens skull, Låt kärleken slå rot, Sol,
vind och vatten, Come give me love, Jag vill
ha en egen måne en instrumentalversion
av Schaffer men även Eagle av ABBA mm.
Mellan låtarna berättade Schaffer om sitt
mångåriga samarbeten med bl.a ABBA och
Ted Gärdestad.

Efter paus kom barn- och ungdomskörerna in
på scenen utklädda till djur tillsammans med
Schaffer Band och musiklinjens ”Flamingokör”, publiken fick nu lyssna på en kavalkad
av de välkända och svängiga Electric Banana
Bandlåtarna bl.a Zwampen, Min Piraya Maja,
Banankontakt, Kameleonten, Bonka, bonka,
Batterilåten m.m. och där Schaffer med sitt
lättsamma och humoristiska sätt aktiverade
publiken i både sång och rörelse.
Körledare: Marie-Louise och Britt-Inger
Burman.
Fotograf: Thomas Byberg
Ljud/ljus: Magnus Sundberg Produktion AB
Arrangör:Nederkalix församling/Sensus
Publik:200 personer
En FANTASTISK konsert som gav
MERSMAK för alla oss som var där.
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Han föddes den 18:e juli 1913 i Uppsala.
Fadern Nils Hellsten var major och modern
hette Louise Hellsten född Öman. Prästbanan blev hans liv och gärning. 1936 prästvigdes han i Uppsala domkyrka och hans
första år som präst var han bl.a i Vindhems
församling i Uppsala. Det finns 13 stift med
13 biskopar och 13 domprostar (dvs kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen). Över allt
detta finns ärkebiskopen, som alltid bor i
Uppsala. År 1958 blev Stig domprost i Luleå stift och flyttade med familj till Luleå.
Biskop blev han 1966 ända till pensionen
1980. Han fick vara biskop under de år, då
Svenska Kyrkan förändrades mycket. Han
ansågs vara lågkyrklig och radikal, då han
ville öppna upp kyrkan och göra kyrkan mer
känd och välkomnande. Många kommer
ihåg hur han stod och bredde ut armarna i
glädje att få se ett känt ansikte. Han ansåg
sig inte kunna sjunga så andra fick ta upp
psalmer. ”Lekmän och präster måste arbeta
sida vid sida”, sade han en gång. Och en annan gång: ”Lekmannen behövs just som den
specialist han är”.
Han doktorerade 1951 med avhandlingen:
Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i
striden kring Carl Johan Almqvists ”Det går
an”. Almqvist ansåg bl.a att äktenskapet var
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förlegat. Stig Hellsten var mycket intresserad
av äktenskaps- och rådgivningsfrågor. Han
menade, att ”en ny tid krävde nya sätt att
arbeta”, också inom kyrkan. Han var en av
dem som pläderade för startandet av kyrklig
familjerådgivning.
Barn- och ungdomsarbetet och konfirmandundervisning stod honom väldigt nära.
Han t.o.m skrev en konfirmandbok. Han
slog också ett slag för frivilliga kristna, alltså
inte bara anställd personal inom församlingen, som besöker gamla, ensamma och sjuka.
Åter igen vikten av lekmännens engagemang!
Han skrev och gav ut bibelläsningsplaner
och engagerade sig i debatten för kvinnliga
präster. Dessutom deltog han förutom sina
biskopliga åtaganden i den europeiska kyrkliga ekumeniken.
Biskop Stig Hellsten var med andra ord en
mycket aktiv och engagerad biskop i mångt
och mycket. Många minns honom med tacksamhet och glädje!
Han avled den 24:e februari 1999 och ligger begravd på Hertsöns kyrkogård i Luleå.
Kerstin Danell

Foto Börje Johansson

BISKOP
STIG HELLSTEN

Klipp ur eller kopiera din lösning
och skicka den senast den
15 februari 2012 till:
Kyrkobladet
Kyrkogatan 1
952 34 KALIX
De tre första rätta lösningarna
får ett pris.

Namn..............................................................
Adress............................................................
......................................................................
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JULEVANGELIET
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen
skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var
och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids
hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad
Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade,
som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon
födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en
krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då
stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem,
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har
en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat
och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en
stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden
fred åt dem han har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till
varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som
Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och
det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de
vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade
över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad
de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.
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