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Söndagen den 15 september är det kyrkoval 

i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta 

på de grupper och personer som ska vara med 

och besluta om kyrkans liv och verksamhet 

de kommande fyra åren. Vem vill du ge ditt 

förtroende? 

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Tänker du välja att välja?
Nästa helg, den 15 september, går Svenska kyrkan till val. Då 
har drygt 5,5 miljoner röstberättigade medlemmar chansen att 
säga var de tycker att Svenska kyrkan ska lägga kraften. Den 15 
september väljs 36 000 förtroendevalda till församlingar, stift 
och till Svenska kyrkans högsta beslutande organ kyrkomötet. 
Hur tänker du göra? Tänker du ta chansen att påverka kyrkans 
framtid?

Författaren Patricia Tudor-Sandahl som intervjuas i detta 
höstnummer funderar kring att valen vi gör har betydelse, 
även de till synes små valen. Att valen bildar ett mönster och 
formar vår livsväg. Patricia medverkar i tacksägelsehelgen i 
Gammelstad i oktober. Missa inte!

I detta nummer möter du även Charlott Rehnman. Hon har 
fått uppleva att bli utvald. Nyss tillträdde hon som den första 
kvinnliga domprosten i Luleå stifts historia.

Många gånger i livet kan vi ju även uppleva att vi inte har 
något val. Att vi ställs inför händelser och situationer som vi 
inte alls valt och inte i vår livligaste fantasi kunnat föreställa 
oss att vi skulle hamna i. För Andreas Nilsson, student vid 
Luleå tekniska universitet, var det nog ungefär så när han 
vaknade upp efter ett fall från ett tak för drygt tre år sedan. 
Vad tar man sig till när man plötsligt inte kan röra benen? Läs 
om hur Andreas hanterade situationen. Vi tror att du blir 
imponerad, det blev i alla fall vi.

Några som gjort ett viktigt val nyligen är alla kandidaterna 
i kyrkovalet. De har valt att säja ja till möjligheten att vara 
med och ta ansvar för Svenska kyrkan de kommande fyra 
åren. På sidan 8-11 presenterar toppnamnen på listorna till 
kyrkofullmäktige i 
våra församlingar 
vad de vill göra och 
vad de tycker är 
viktigt.

Trevlig läsning!   
önskar redaktörerna  
Eva Bergman och 
Karin Holmgren 
Tyskling
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Någonstans är vi först och främst människor 
och varje människa har en andlig dimension, 
som man behöver skapa rum för. Där har 
kyrkan hela sitt uppdrag.

Domprost Charlott Rehnman
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Tema Att välja

Jag häller upp mitt förmiddagste och slår hennes 
nummer på min mobil: Patricia Tudor-Sandahl, välkänd 
svensk författare med 16 publicerade böcker. 

Snart kommer hon till Gammelstad som inbjuden 
talare under tacksägelsehelgen.

Patricias 

vägval
 Det går några signaler innan 

hon svarar och jag förklarar 
att jag vill prata med henne 

inför Kyrknyckelns temanummer om 
att välja.

– Arbetstiteln på den bok jag skri-
ver just nu är Vägval, svarar hon.

– Jaha, det var ju ett intressant sam-
manträffande, fortsätter jag glatt 
överraskad och undrar om hennes 
egna vägval i livet.

– Ett viktigt val jag gjort var att 
skriva på mitt sätt, säger Patricia utan 
att tveka. 

Universitetsvärlden var Patricias 
arena under många år då hon job-
bade som psykologilärare på Stock-
holms universitet. De första böckerna 
hon skrev var fackböcker men hon 
ville göra avsteg från den akademiska 
traditionen och valde det fria förfat-
tarskap som blivit hennes signum – 
att skriva böcker med reflekterad livs-

Foto: André de LoistedFörfattaren, psykologen och psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahls signum är att skriva böcker med reflekterad 
livserfarenhet, böcker som berör och bjuder till eftertanke.
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Tema Att välja

erfarenhet, böcker som berör och bju-
der till eftertanke.

– Vänta nu hör jag dig inte, säger 
Patricia och flyttar till en annan del av 
huset där mobiltäckningen är bättre.

– Nu sitter jag på en gammal eng-
elsk soffa och pratar med dig, säger 
hon. 

Jag börjar göra mig en bild av den 
engelskfödda författarinnan där på 
soffan då hon tillägger:

– Ja, det är det val jag gör just nu, 
och vi delar ett skratt.

Hon fortsätter att berätta om hur 
mycket Sören Kierkegaard (en dansk 
filosof, teolog och författare) betytt 
för henne. Han som menar att va-
len vi gör i livet är så många, fler än 
vi anar, och att de, stora som små, på-
verkar det liv vi lever. Patricia berät-
tar om ett sådant till synes ganska li-
tet val, som kom att ha stor betydelse 
i hennes liv. Som ung kvinna för gan-
ska precis 50 år sedan ville hon bo ett 
år utomlands och valde mellan det 
exotiska Ankara och Stockholm. Hon 

var utan pengar och eftersom att det 
var dyrare att bo i Ankara än i Stock-
holm var valet givet. Patricia kom till 
Sverige, ett land som sedan blev hen-
nes hem. 

– Det kan verka som en tillfällighet 
men egentligen är det ett val, ett av 
många. Som jag ser det nu när jag bli-
vit äldre är det ett mönster av val som 
blivit min livsväg.

I samklang 
På livets väg finns vårt uppdrag, me-
nar Patricia, även om det inte är lätt 
att upptäcka vad just vårt eget upp-
drag i livet är. Hennes erfarenhet är 
att det är betydelsefullt med tid för 
reflektion och att stilla sig, även om 
det kan vara nötta ord. 

– Vi rusar ofta iväg med sådan fart 
att vi inte hunnit känna efter om vi är 
i samklang med det vi gör, säger hon 
och kopplar det till de många samtal 
hon haft med människor om existen-
tiella frågor.

Många människor hon mött har 

gett uttryck för att det finns något 
mer att hämta, de bär på en sorts 
längtan. Patricia menar att det hand-
lar om att känna efter vad jag gör när 
jag mår bra och därefter välja och 
välja bort. 

– Frågor som kan vara användbara 
är: Vad ger mening? Vad är menings-
fullt för mig? 

– Vad skulle du svara själv på de 
frågorna? undrar jag.

Efter en stunds tystnad säger hon:
– Det som ger mig en känsla av me-

ning är när jag blir tagen i bruk, allt 
från att skriva böcker till samtal med 
mina barnbarn, att få dela med mig 
av de erfarenheter jag fått av att vara 
människa.

– Vad är det att tas i bruk? frågar 
jag och känner att vi är något väldigt 
intressant på spåren.

Det märks att Patricia har funderat 
mycket på detta när hon svarar:

– Att tas i bruk är inte personligt 
utan i stället vår samhörighet med 
Gud, universum eller vad du väljer att 

ett GIVANDE liv
Tacksägelsehelg i Gammelstad 11–13 oktober

PROGRAM: 
Fredag 11 oktober
18.00 Sinnesromässa. Nederluleå kyrka.
20.00 Cafékväll med Nederluleå ungdomskör under 

ledning av Andreas Söderberg. Petrigården.

Lördag 12 oktober
9.00–15.30 Café. Försäljning av fika, smörgåsar, kaffe, 

saft och rättvisemärkta varor. Petrigården.
10.00–11.30 Föredrag med årets gästföreläsare Patricia 

Tudor-Sandahl. Del 1: ”Generositet”. Petrigården.
11.30–13.30 Lunchuppehåll med tid för aktiviteter 

(se nedan). Under tiden finns soppa med smörgås till 
försäljning för 50 kr. Petrigården. 

11.45–12.25 och 12.35–13.15 Kristen djupmeditation. 
Petrigården.

12.15–13.15 Guidad kyrkogårdsvandring.
11.45–13.15 Stillhetens kapell öppet för visning. 
13.30–15.00 Föredrag med årets gästföreläsare Patricia 

Tudor-Sandahl. Del 2: ”Tacksamhet”. Petrigården.
15.30 Konsert med församlingens barnkörer. Nederluleå 

kyrka.

16.30–18.00 Knytkalas. Kostnad: 50 kr för vuxna, gratis 
för barn. (Bidra gärna med något, till exempel bröd, 
sallader, pajer eller kakor. Lämna ditt bidrag i caféet 
under dagen). Intäkterna går till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Petrigården.

Dessutom under lördagen 9.30–15.00 lek och pyssel, 
meditationsvandring, bakning i bagarstuga m.m.

Söndag 13 oktober 
11.00 Högmässa med Tacksägelsehelgens projektkör 

och församlingens med arbetare. Predikan av Patricia 
Tudor-Sandahl. Nederluleå kyrka.

12.30 Avslutningsfika Petrigården.

Tacksägelsehelgens projektkör
Sjung med i tacksägelsehelgens projektkör under 
gudstjänsten den 13 oktober kl. 11. Vi övar onsdag den  
2 samt 9 oktober efter veckomässan kl. 19  
i Nederluleå kyrka. Övningen börjar  
cirka kl. 19.45 och slutar kl. 21.  
Organist Andreas Söderberg  
håller i övningarna.
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På livets väg  
finns vårt uppdrag

kalla detta som är större än oss själva.
På min fråga om hur man vet när 

man tas i bruk förklarar hon att det 
är när det är bra för både mig själv 
och andra.

– Till att börja med är det tron på 
att vi alla hör samman med varandra i 
något som jag kallar Guds rike, något 
som är så stort att vi har svårt att om-
famna det, säger Patricia.

Det finns frågor på två plan, det 
personliga planet och det mer omfat-
tande planet, som kan vara till hjälp 
när man funderar över att tas i bruk. 
På det personliga planet kan en pas-
sande fråga vara: Känner jag glädje 
och entusiasm för det jag gör? Se-
dan är det frågorna som handlar om 
annat och andra än mig själv, som 
människor, djur och vår planet: Är det 
jag gör bra för någon eller några an-
dra människor än mig själv? Gör jag 
gott med det jag gör? 

Äkthet, tillit och att våga 
Patricia sammanfattar det vi pratat 
om hittills med tre ord; äkthet, till-
lit och våga. Hennes erfarenheter av 
att välja väg i livet handlar dels om 
att sträva efter äkthet, det vill säga 
att vara den man är, att vara sig själv, 
sann. Sedan kan vi inte göra allt, och 
det är där tilliten kommer in, att lita 
på att det blir gott av det vi gör. Lita 
till att Gud tar hand om det goda.

– Våga är också viktigt, att våga 
tycka att det jag gör har mening, sä-
ger Patricia.

Det är vanligt att tänka att man inte 
är bra nog, att någon annan gör det 
bättre. Det är vanligare än man tror 
att inte ens tycka att man är värd att 
älskas, menar hon.

– Att tänka ”åh jag duger inte” har 
jag kommit fram till kan vara en form 
av högmod.

Det ständiga jämförandet med an-
dra ger lätt en sådan känsla, men 
Patri cia menar att om vi kan tänka att 
vi varken är små eller stora, varken 

bättre eller sämre, bara vanliga män-
niskor, så kan vi byta perspektiv. 

En bra måttstock är känslan av 
samklang. Då mår man bra i själen, 
känner en djupare glädje, för när man 
är i samklang med det man gör och de 
människor man möter får man också 
något tillbaka. Samklang kan man 
känna när man vågar vara sig själv, 
närvarande och prestigelös i möten 
med andra.

Foto: Jan Danielsson

– Allt har sitt ursprung i möten, 
möten som berör, säger Patricia och 
fortsätter:

– Jag kan ha ett verkligt givande 
möte, i samtal eller ett ordlöst möte 
med en människa, när något händer 
och det är som att saker byter plats 
där inom mig. Efteråt blir jag aldrig 
helt densamma.

Text: Catrine Kostenius

– Att tas i bruk är inte personligt utan i stället vår samhörighet med Gud, universum eller vad 
du väljer att kalla detta som är större än oss själva, säger Patricia Tudor Sandahl.
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Det talades högt och tyd-
ligt i Charlotts barndoms-
hem. Pappa var gravt hör-

selskadad, liksom alla fyra barnen. 
Den enda som var helt hörande var 
mamma.  

– Det är nästan en omöjlighet att 
alla fyra skulle drabbas, men det 
gjorde vi. 

Charlott och syskonen led av en 
skada som innebar att de alla skulle 
vara döva eller nästan döva som 
vuxna. Familjen kommunicerade med 

Över trettiotusen lulebor har just fått en ny kyrkoherde 
och nittiotalet medarbetare i Luleå domkyrkoförsamling 
en ny chef. Dessutom är Charlott Rehnman den första 
kvinna som blivit utsedd till domprost i Luleå stifts 
historia. Själv har hon, som det anstår en bonddotter 
från Ale, en jordnära och handfast syn på den uppgift 
som väntar henne.

– Det var någon klok person som sa, den kyrka som 
inte tjänar, tjänar ingenting till.

Charlott 
– första kvinnan på domprostposten

Tema Att välja

– Jag tror att kyrkan har en plats i människors liv, säger Charlott Rehnman.
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Tema Att välja

höga röster och enstaka tecken och 
när inte det räckte blev mamma en 
länk. 

Hon föddes in i en tid av förvand-
ling. Det lilla småbruket i Ale ratio-
naliserades och utvecklades till ett 
KR-jordbruk. Charlott lärde sig att 
köra traktor och andra maskiner och 
minns den arbetsglädje som präglade 
hemmet. Hon liksom alla barn togs ti-
digt i anspråk. Alla behövdes.

– Pappa var fenomenal på att dra 
ihop oss. Han kunde väcka oss på 
morgnarna och sjunga psalmen ”Upp 
alla som en man, sova går ej an.” Han 
gjorde glädje av arbetet. Det har jag 
tagit med mig som präst. Evangeliet 
är ju glädje.

En genomgripande tillit
Lika självklar som arbetsglädjen var 
tron i barndomshemmet. En praktisk 
och genomgripande tillit som hörde 
ihop med själva livet. 

– Tron präglades av bön och närhet. 
Och vi barn räknades som vittnesgilla 
redan som små. Vi fick tidigt berätta 
om vår tro. 

Det var en tro som sattes i hand-
ling. Det pratades inte mycket teo-
logi eller dogmer runt köksbordet i 
barndomshemmet. 

– Däremot är bönen central för mig. 
Den är omistlig. Om det är det något 
som jag vill förmedla till mina barn, 
så är det att lära sig be. Vända sig 
inåt, uppåt, utåt. 

Teologi
Charlott växte upp i en klassisk bön-
husmiljö. Under tonårstiden började 
hon röra sig mot Svenska kyrkan.

– Jag kände att jag behövde den 
rymden som fanns där.

Vid nitton års ålder tog hon steget 
och började läsa teologi i Uppsala. 
Hon var omgärdad av glada tillrop 
och uppmuntran från kyrkans värld.  

– Jag fick väldigt bra stöd. Det var 
en gynnsam tid att komma, det ropa-
des efter präster på den tiden. 

Även om hon var orolig för det 
kvinnoprästmotstånd som skulle 
möta henne så fanns det större räds-
lor att hantera inför framtiden.

– Jag drömde mardrömmar in-
för prästvigningen att jag skulle stry-
pas av prästskjortan. Det var en sym-

bol för att det skulle blir för trångt för 
mig i kyrkan, att jag skulle få svårt att 
andas.

Tjugofem år gammal prästvigdes 
hon trots detta i Luleå domkyrka och 
inga mardrömmar besannades.

– Förutom att jag själv har gått upp 
i vikt, säger Charlott, tar sig för präst-
kragen och skrattar.

Inte heller märkte hon av något 
kvinnoprästmotstånd i sin dagliga 
gärning. 

– För mig var det en gåta. Jag kunde 
inte ens ta dem på allvar. Min kallelse 
är en sak mellan mig och Gud. Jag 
kan ju inte gräva ner mitt pund bara 
för att jag är kvinna.

Hellre ledare än chef
Efter sammanlagt åtta år i Piteå och i 
Örnäsets församling blev hon kyrko-
herde i Norrfjärdens församling. En 
förhållandevis snabb karriär för en 
som inte varit särskilt intresserad av 
karriärplaner. 

– Men jag gick ju ledarskapsutbild-
ningar. Där föddes en längtan att in-
spirera. För mig är det viktigare att bli 
en ledare än att vara en chef.  Men jag 
är inte direkt den som går först, jag 
är nog mer den som föser. Jag är ju en 
cowgirl, säger hon och skrattar. 

Så, efter sjutton år i Norrfjärden 
är det då dags att bli Luleå stifts för-
sta kvinnliga domprost och kyr-
koherde för drygt 31 000 lulebor. 
I en kyrka som är Sveriges största 
medlemsrörelse. 

– Det går inte att påstå att kyrkan 

är perifer. Det finns ett väldigt förtro-
endekapital att förvalta. 

– Jag tror att kyrkan har en plats i 
människors liv. Någonstans är vi först 
och främst människor och varje män-
niska har en andlig dimension, som 
man behöver skapa rum för. Där har 
kyrkan hela sitt uppdrag. Det är ett 
uppdrag att ta på allvar. Och allvar är 
inte tråkigt. När det bränner till, när 
det blir på riktigt, när det angår. Då 
känner man att man lever.

Snart är det val i Sveriges största 
medlemsrörelse. För Charlott innebär 
det att alla har möjlighet att var med 
att bestämma i en demokratisk kyrka. 

– Vi ska vara rädda om den här öp-
penheten som finns. Demokrati är 
livsviktigt.

Idag är Charlott hörande. Hon fick 
sina första implantat år 2001 och en 
ny värld öppnades för henne. 

– Det är fantastiskt att man kan 
återskapa ett förlorat sinne. När jag 
plockar av mig dem hör jag ingen-
ting, så jag kan ha en tyst retreat när 
jag vill. Det är en sjukdomsvinst som 
jag skulle unna flera, säger Charlott 
och ler.  

Text: Ulf Boström
Foto: Anders Alm

Fakta Domprost
Vad är en domprost? Domprost kallas 
den präst som är kyrkoherde i en dom-
kyrkoförsamling. Domprosten har ar-
betsuppgifter både i sin församling och i 
stiftet som församlingen tillhör.

En bonddotter från Ale blir Luleå stifts första domprost.
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Margaretha Lindbäck,  
Arbetare partiet  
- Social demokraterna
1. Att vara en öppen folkkyrka för alla 
såväl i den kyrkliga verksamheten som 
i vardagslivet. Genom att sätta männis-
kors behov i centrum 
och att finnas till för 
troende, för dem som 
söker och för behö-
vande. Socialt arbete 
ska genomsyra allt vi gör. 
2. Svenska kyrkan ska stå upp för ett mångkulturellt sam-
hälle och för allas lika rätt och värde, ge plats för våra 
nya svenskar och ta del av deras kultur. Vi ska ta vårt an-
svar för att bekämpa fördomar, visa att kvinnoprästmot-
stånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan. 
3. Fortsätta att se över kostnaderna och behovet av fast-
igheter och prioritera verksamheterna nära människorna  
– allt från babysång till olika grupper och träffar med 
ungdomar, vuxna och äldre. 
4. Människorna i vår församling ska vilja tillhöra Svens-
ka kyrkan, döpa sina barn och låta dem konfirmeras. 
Att ta vara på de barn, ungdomar och vuxna som vill 
vara delaktiga i kyrkans verksamheter och kunna nå ut 
till dem som inte själva kan komma till oss. 
5. Svenska kyrkan är det enda kristna samfund där man 
utser (väljer) styrelse och förtroendevalda genom allmänt 
val. Alla medlemmar i Svenska kyrkan, från 16 års ålder, 
har rösträtt! På så vis kan man vara med och påverka 
bland annat vem eller vilka som skall sitta i församlingens 
kyrkofullmäktige och ta det yttersta ansvaret för kyrkans 
ekonomi, egendomar, personal och verksamheter.
Nyttja din rätt – rösta i kyrkovalet! 

Vem vill du ge ditt förtroende?

Luleå domkyrkoförsamling

Sex nomineringsgrupper ställer upp i valet till kyrko-
fullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling. Kyrknyckeln 
har ställt fem frågor till varje grupps första kandidat. 
Vi hoppas att svaren underlättar valet för dig.

1. Vilken är er hjärtefråga och hur vill ni konkret arbeta för 
den under den kommande mandatperioden?

2. Vilken roll ska Svenska kyrkan ha i ett mångkulturellt 
samhälle? Borde Svenska kyrkan vara tydligare i sin 
kristna profil och i så fall hur? 

3. Vad kan ni tänka er att dra ner på om församlingen måste 
göra besparingar?

4. Hur ser er vision ut för livet i vår församling om fem år? 
5. Varför ska man rösta i kyrkovalet? 

Lars Karlsson,  
Borgerligt alternativ
1. Att våra ungdomar döper sig och tas 
upp som medlemmar av kyrkan. Utan 
nya unga medlemmar utarmas vår kyrka 
på sikt. Vi måste hitta ett budskap till för-
äldrar och ungdomar som gör oss 
attraktiva i dagens samhälle.
2. Kyrkan skall upprätthålla vårt 
kristna arv och vara öppen för alla 
människor, för vi är en avbild av 
vår herre, oavsett ras, kön, tro, nationalitet. Det är viktigt 
att Svenska kyrkan visar att hon är en kristen kyrka. 
3. Administrationen – de administrativa systemen som 
finns i kyrkan i dag ger större möjlighet till samordning. 
Exempel är telefoni, IT, ekonomihantering, löner och fast-
igheter. Alla församlingar behöver inte göra allt, man får 
hjälpas åt över församlingsgränserna.
4. En annorlunda församling anpassad till de allt mer 
minskande ekonomiska resurserna där församlingens lek-
män tar ett större ansvar än i dag. Vi vill öka gemenska-
pen i församlingen och komma närmare varandra.
5. Svenska kyrkan är en del av Sverige, inte minst som 
upprätthållare av kulturliv och traditioner. Lågt valdelta-
gande gör det lättare för odemokratiska grupperingar att 
få en plattform och resurser genom representation i kyr-
kan. Rösta i kyrkovalet!

Lars Pohjanen,  
Centerpartiet
1. Ge verktyg för kyrkans anställda och 
förtroendevalda så att vår verksamhet 
blir viktig i lulebornas vardag och helg. 
Det handlar om såväl julotta och kör-
sång, bröllop och begravning som om 
att kyrkans företrädare ska vara syn-
liga i vardagen och finnas på plats när 
människor drabbas av kriser. Genom 
socialt engagemang och omsorg om 
människor bidrar Svenska kyrkan till 
Luleås utveckling.
2. En tydligare kristen profil ger styrka 
i det mångkulturella samhället. Svenska kyrkan ska tro 
på varje människas förmåga att skapa och ta ansvar för 
sig själv och andra. Varje människa har samma rättigheter 
och skyldigheter oavsett kön, livsåskådning, sexuell lägg-
ning, etnisk eller social bakgrund. 
3. Fastigheter i första hand; miljömässig energieffektivise-
ring samt antalet byggnader. När det gäller personalstyr-
kan är det viktigt att ha kvar den kompetens som behövs 
för att verksamheten ska utvecklas och förrättningarna 
ska kunna utföras på ett professionellt sätt. 
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iskor som bor och vistas här och vara en öppen folkkyr-
ka med ett tydligt kristet budskap.  Alla människor även 
de ofödda har samma människovärde. Kyrkan får inte bli 
så eftergiven att man bara bejakar det som anses politiskt 
korrekt.
3. Vi vill förenkla organisationen i församlingen. Vi är 
trots allt nödtvungna att dra ner på personalen för att 
få medel till kärnverksamheten. För att klara verksam-
heten i framtiden behöver vi få mer hjälp av frivilliga 
medarbetare.
4. Antalet gudstjänstbesökare ökar och fler människor 
kommer till tro. Vi har en levande gudstjänstgemenskap 
där tron ger kraft till vardagen. Partipolitik i kyrkan har 
upphört. Alla kandidater står på en gemensam lista och 
väljarna kryssar för de namn man vill ha med. Försam-
lingen styrs av intresserade människor som jobbar för 
kyrkans värdegrund. 
5. Valet är varje medlems möjlighet och rättighet att på-
verka kyrkans och församlingens framtid. Ditt medlem-
skap hjälper kyrkan att bedriva verksamhet som guds-
tjänster, barn- och ungdomsarbete, musik och körer, dop, 
konfirmation, vigsel och begravning. Vid livets stora hän-
delser behövs kyrkan. Kulturarvet är en angelägenhet för 
hela folket. 

Mirja Palo, Miljöpartister  
i Svenska kyrkan
1. Jag brinner för hållbarhets- och miljö-
frågor. Mitt engagemang ligger i att hitta 
sätt att bevara naturområden intakta och 
hindra dem från att exploateras i alltför 
stor utsträckning. Inom kyrkans regi kan 
detta ske bland annat genom att ta med 
människor ut i naturen och bidra med kunskap om dess 
grundläggande betydelse för vår existens. Kulturaktiviteter 
i form av musik och teater är även frågor som jag finner 
viktiga att lägga ned arbete på.
2. Jag tycker att det är viktigt att kyrkan kan vara en 
plats där människor kan känna gemenskap och samhörig-
het utöver språklig eller kulturell bakgrund. Att ha en tyd-
lig kristen profil med en öppen och välkomnande stäm-
ning och att man kan utveckla traditionella arbetssätt 
utan att förlora dess grundessens.
3. Energisparande åtgärder genom energieffektivisering, 
församlingen kan behöva sänka en del bidrag till olika or-
ganisationer. Man måste även se över personalfrågan och 
om det finns möjlighet för en del anställningar att minska 
från heltid till deltidsanställningar. Vi kan behöva skapa 
förutsättningar för en ökad frivilligverksamhet.
4. Kyrkan fungerar som en mittpunkt dit människor sö-
ker sig för att möta sig själva och varandra. Det finns ett 
tydligt miljöarbete där man arbetar med verksamheter 
som exempelvis ekologisk odling. Kulturaktiviteter fyller 
en viktig funktion i kyrkans verksamhet.  
5. För att ta ställning om i vilken riktning man vill att 
kyrkan ska utvecklas i framtiden.

4. Min vision är att församlingen driver verksamhet inom 
den sociala välfärden. Det kan gälla förskola, äldreboen-
de, minoritetsspråk, hemtjänst, arbete med arbetslösa. Vi 
har också ökat vår närvaro på skolor, sjukhuset och fäng-
elset för att möta och hjälpa människor i olika situationer.
5. Din röst är viktig för att vi ska kunna genomföra våra 
ambitioner till exempel vad gäller begravningsverksamhet 
och kulturarv och stärka kompetensen i kyrkoråd och öv-
riga organ inom församlingen.

Karl-Henrik Eriksson, Fria  
liberaler i Svenska kyrkan FiSK
1. Jag vill att vi liberaler ska verka för 
att Svenska kyrkan starkt arbetar för 
att så många människor som möjligt 
får ta del av Svenska kyrkans kristna 
värderingar.
2. I Svenska kyrkans informa-
tion om sin verksamhet borde 
det finnas utrymme att bred-
da sina kontakter. Ett utökat 
samarbete med arbetslivets or-
ganisationer, hembygdsföreningar och till exempel vissa 
idrottsföreningar kan helt säkert avklinga i en ömsesidig 
nytta. En mera allmän samverkan i olika temafrågor fyller 
nog ut ett tomrum i detta land. Inom dessa områden be-
höver inte Svenska kyrkan be om ursäkt att den finns.
3. I samhället finns det ibland lokaler som utnyttjas för 
lite medan det någon gång saknas lämpliga utrymmen. 
Med hänvisning till ovan nämnda om samarbete mellan 
skilda intresseområden har säkerligen lokalfrågan sitt be-
rättigande. Man kan i vissa fall, om man är tydlig och sö-
ker kontakt med varandra, helt säkert påverka det ekono-
miska resultatet i positiv riktning.
Personalbehovet skall i framtiden givetvis ses över men 
någon större i förändring i numerären är inte aktuell.
4. Svenska kyrkan ska utan att ändra sin kristna profil ut-
öva ett förtroendefullt samarbete med andra religioner i 
närområdet. Den ska verka för att dop, vigsel och begrav-
ning behålls med den frihet som råder i dag.
5. Att den stora gåva som Du fått av Gud genom att bli 
född till detta liv på jorden ihågkommes av Dig och att 
Du därför går och röstar i kyrkovalet i september.

Lars Palo, Kristdemokrater  
i Svenska kyrkan
1. Församlingen ska vara missioneran-
de, göra Jesus Kristus känd, trodd och 
älskad. En levande församling styrs av 
människor som bekänner sin Herre. Vi 
vill arbeta för diakoni och för mission 
med levande gudstjäns-
ter och god kristen 
undervisning. 
2. Kyrkan ska arbeta i hela församlingen för alla männ-

Luleå domkyrkoförsamling
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Vem vill du ge ditt förtroende?

Gertrud Suneman,  
Arbetarepartiet  
- Socialdemokraterna
1. Värna om en folkkyrka som är öppen 
för alla, se till att vi har en bra organisa-
tion med kompetent personal, en bra ar-
betsmiljö, att våra 
distriktskyrkor har 
en bred verksamhet. 
Att man känner sig 
välkommen till kyr-
kan och uppmuntrar ideella insatser inom det kyrkliga ar-
betet. Genom diakonin och det kristna budskapet ge stöd 
för svaga och människor i kris. 
2. I ett mångkulturellt samhälle ska Svenska kyrkan fin-
nas med och vara tydlig i sin kristna profil. Man ska ska-
pa mötesplatser för människor med skiftande religiös 
bakgrund
3. Behålla församlingsverksamheten med gudstjänst, för-
rättningar, diakoni, musik, barn- och ungdomsverksam-
het. Minska kostnader på annat som byggnader, billigare 
administration genom att samverka med stiftet/andra för-
samlingar. Få medlemmar att engagera sig i kyrkans verk-
samhet. Leda och ha ansvar för församlingens ekonomi 
och verksamhet.
4. Att vi trots minskade intäkter kunnat hålla hög kvali-
tet på verksamheter i distriktskyrkorna, att vi har bra och 
kompetent personal, att vi kan fortsätta med kärnverk-
samheten. Att vi berättar om vad kyrkan har att erbjuda, 
att vi satsar på dop och konfirmation. Kyrkan ska kännas 
som en naturlig samlingsplats där vi för ut kyrkans krist-
na budskap. 
5. En möjlighet att påverka kyrkans inriktning. För mig 
är det att verka för en öppen folkkyrka med framtidstro. 
De kristna värderingarna sammanfaller med min syn om 
människors lika värde och socialdemokratins hörnstenar 
frihet, jämlikhet och solidaritet.

Catarina Grönlund,  
Borgerligt alternativ
1. Att möta människor mitt i livet med 
kyrkans budskap genom personliga mö-
ten och aktiviteter. Mitt hjärta klappar 
lite extra för utåtriktad verksamhet som 
musik, barn- och ungdomsverk-
samhet och diakoni där kyrkan 
möter oss i vår vardag. Att beva-
ra kulturarvet är också viktigt. 
2. Kyrkans kristna profil ska 
vara tydlig och skapas genom 
utåtriktat arbete. Viktigt är att se att tron är något per-
sonligt och att olikheter berikar oss. Vi vill följa tiden 
och därmed möjligheten att välja församlingstillhörighet. 
Det kan inspirera till profilering och utåtriktat arbete och 
känslan av samhörighet till den församling jag valt.
3. Först leta möjlighet till ökade intäkter, men om sparan-
de måste ske görs det i samarbete med kyrkans personal 
som kan verksamheten. En logisk början kan vara inköps-
rutiner, översyn av utgiftssidan och kanske ökat engage-
mang från frivilliga.
4. Kyrkan är inte bunden till valperiod utan något som 
pågår. Nederluleå församling ska ha verksamhet för alla 
livets olika skeden. Jag vill vara delaktig i att skapa en 
kyrka där det händer saker hela tiden.
5. Lika naturligt som alla andra val, vår kyrka är baserad 
på att alla är delaktiga. Borgerligt alternativ är för mig 
positivt för det är inte partibundet, kyrkan behöver inte 
partistyrning utan ska ha en öppenhet och frihet att arbe-
ta i samhället, i Sverige och i världen. Tron har inga grän-
ser så vill jag också se Nederluleå församling.

Urban Wikström,  
Centerpartiet
1. Jag vill arbeta för fler frivilliga med-
arbetare i församlingen. Det kommer att 
tillföra idéer och förändrat arbetssätt 
genom att vi går ut och möter människ-
or i deras vardag och väcker deras nyfi-
kenhet på vad kyrkan står för. 
2. Kyrkan ska vara så generös och äkta 
att den ser människan. Det är väldigt 
mycket vardagsliv. En aktiv kyrka mås-
te finnas i människors lust och behov. 
Kyrkan kan bli bättre på att se andra 
mötesplatser än de vi har i dag. Kyrkan 
talar i dag till en generation och har 
svårt att nå övriga.  
3. Församlingens största tillgång är personalen och alla 
medarbetare. Om vi måste göra besparingar i församling-
en kan det bara handla om försäljning av fast egendom.

Sex nomineringsgrupper ställer upp i valet till kyrko-
fullmäktige i Nederluleå församling. Kyrknyckeln har 
ställt fem frågor till varje grupps första kandidat. Vi 
hoppas att svaren underlättar valet för dig.

1. Vilken är er hjärtefråga och hur vill ni konkret arbeta för 
den under den kommande mandatperioden?

2. Vilken roll ska Svenska kyrkan ha i ett mångkulturellt 
samhälle? Borde Svenska kyrkan vara tydligare i sin 
kristna profil och i så fall hur? 

3. Vad kan ni tänka er att dra ner på om församlingen måste 
göra besparingar?

4. Hur ser er vision ut för livet i vår församling om fem år? 
5. Varför ska man rösta i kyrkovalet? 
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4. Vi har fler frivilliga medarbetare och finns aktivt ute 
bland människor i deras vardag.
5. Genom att rösta i kyrkovalet har man möjlighet att på-
verka. Ett sätt är att kontakta någon av de förtroendeval-
da och komma med tips och idéer. Vi ska ha en kyrka där 
folket är delaktigt. 

Lisa Edfast, Fria liberaler  
i Svenska kyrkan FiSK
1. Vi vill arbeta för att Svenska kyrkan 
fullgör sitt uppdrag att sprida evangeli-
um om Jesus Kristus. Vi vill också ver-
ka för att barn och unga får en posi-
tiv kontakt med kyrkan. Vi vill arbeta 
för att kunna anställa en ung-
domspräst/diakon som kan 
möta ungdomarna i förenings-
liv, idrott och på de arenor där 
ungdomarna finns. 
2. Svenska kyrkan måste bli mer synlig i samhället och 
vara mer tydlig i samhällsdebatten. Kyrkan måste bli 
mycket bättre på att kommunicera med sina medlemmar 
via moderna och konventionella medier. Kyrkan måste 
våga vara kyrka och tydligare bidra till att sprida kun-
skap om kristen tro och etik. 
3. Utvärdera och se över olika verksamhetsområden, 
samt nyttjande av lokaler och kyrkor. Samverka med 
andra församlingar i till exempel administrativa frå-
gor samt verksamhetsfrågor. Utvärdera tjänste- och 
förtroendemannaorganisationen.
4. En kyrka för alla på evangelisk luthersk grund med 
stor frihet att utforma sin organisation och gudstjänster-
na. fler unga engagerar sig i kyrkan. Att de får ett ung-
domshus/kyrka. Ett förändrat billigare valsystem med en-
gagerade församlingsbor. 
5. FiSK är ett nätverk med ett stort engagemang för 
Svenska kyrkan fritt från partipolitik. För mig personli-
gen har mina kristna liberala värderingar stor betydelse 
för mitt engagemang i Nederluleå församling. Jag vill vara 
med och påverka och arbeta för en tillgänglig kyrka med 
och för alla människor, samt genomföra det vi tycker är 
viktigt. 

Conny Sundström,  
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
1. Vår hjärtefråga är ”en levande för-
samling” med aktiva och engagera-
de församlingsbor som drivs av Jesu 
kärleksbudskap.
2. Kyrkans uppdrag bygger på missions-
befallningen som Jesus 
formulerade i bergs-
predikan. Kyrkan/för-
samlingen kan liknas 
vid ett husbygge där Jesus Kristus är den viktiga grunden. 

Kyrkan skall alltid vara tydlig i sin kristna profil gente-
mot alla människor.
3. Vi kan tänka oss effektivisering och samordning med 
andra församlingar och nyttjande av ideella krafter.
4. Vår vision är en levande församling där gudstjänst, 
mission, diakoni och undervisning är naturliga delar.  
Dessutom är barn- och ungdomsarbetet och musiklivet 
viktigt i församlingen.
5. Det evangeliska budskapet är viktigt i alla tider. Livet 
kan ibland vara mycket komplicerat. Då är Gud och tron 
viktig för att få balans på tillvaron. Därför är det viktigt 
att många röstar så kyrkan blir en stark kraft i samhället.

Carolina Dawidson,  
POSK, Partipolitiskt  
obundna i Svenska kyrkan
1. Vår hjärtefråga är att de som ska vara 
med och bestämma och påverka i Svens-
ka kyrkan ska vara engagerade och in-
tresserade av församlingens verksamhet 
och liv. Under denna mandatperiod 
ska vi verka för att de som vill en-
gagera sig ideellt i församlingen ska 
få plats och få känna att de är med 
i en öppen kyrka.
2. Svenska kyrkan ska vara öppen för alla som vill vara 
med och det kristna budskapet ska vara tydligt. I ett 
mångkulturellt samhälle är det viktigt att man känner sig 
välkommen att delta i verksamheten, oavsett vilket ur-
sprung man har. 
3. Att arvodering av förtroendevalda minimeras. Lo-
kal- och personalresurserna ska användas på ett så bra 
och kostnadseffektivt sätt som möjligt för verksamhetens 
bästa.
4. Delaktighet föder engagemang! Man ”trivs där man 
behövs” och om fem år är kyrkan fylld av engagerade för-
samlingsbor i alla åldrar.
5. När man är medlem i Svenska kyrkan har man chan-
sen att påverka församlingsverksamheten där man bor. 
Genom att rösta på POSK i kyrkovalet så bidrar du till 
att engagerade medlemmar väljs in i de beslutande orga-
nen. POSK vill representera alla församlingsmedlemmar. 
POSK finns bara för kyrkovalet och är endast intresserade 
av frågor som rör kyrkans verksamhet och liv.

Söndagen den 15 september är det kyrkoval 

i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta 

på de grupper och personer som ska vara med 

och besluta om kyrkans liv och verksamhet 

de kommande fyra åren. Vem vill du ge ditt 

förtroende? 

Välkommen att rösta i kyrkovalet!
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Tema Att välja

”Det hände en grej”
Olyckan gav Andreas oväntade utmaningar

 Andreas Nilsson, som är från 
Filipstad i Värmland, stu-

derar till hälsovägledare vid 
Luleå tekniska universitet, ett 
yrke som han inte alls hade 
med i framtidsplanerna innan 
olyckan. 

– Jag brukar säga att det 
hände en grej, säger han och tar 
ett djupt andetag, liksom för att 
ta sats. 

Så kommer orden som en strid 
ström, orden om den där no-
vemberdagen för över tre år 
sedan. 

Andreas hade funnit sin nisch 
i byggbranschen som plåtsla-
gare och bett om att få jobba ex-
tra som lärling under höstlo-
vet. Han berättar hur han satt på 
taknocken och skulle dra åt de 
två sista skruvarna innan det var 
dags för lunch. Medan hans arbets-
kamrat klättrat ner och gått för att 
hämta mer plåt gled han ner på mitten 
av taket. Sedan minns han inget mer. 
Minnet återkom då han låg på mar-
ken och såg arbetskompisen stå lutad 
över honom. Andreas kände att det 
började sticka i fingrarna så han tog 
av handsken och såg blodet rinna.

– Jag hade så fullt upp med att 
stoppa blodflödet i handen att det tog 
ett bra tag innan jag upptäckte att jag 
inte kunde röra benen.

På sjukhuset opererades han i flera 
timmar och fick veta att han spräckt 
tre kotor i ryggen. Det blev tre må-
nader på sjukhuset i en blandning av 
misströstan och små framsteg. Dagen 
han äntligen kunde sitta upp var en se-
ger, för att inte tala om när han fick sin 
första rullstol.

– Rullstolen blev min Ferrari för den 
gav mig friheten att glida omkring.

Upptäckten som gav Andreas kraft 
att våga tro på det stora målet – att 
kunna gå igen – gjorde han en dag när 
han spelade datorspel.

– Jag körde bil med en joystick och 
då såg jag hur stortån rörde sig! 

Men att kunna gå igen, trots att han 
inte kunde känna sina ben, var nästan 
för svårt att föreställa sig.

– Det var bara att ta ett steg i taget, 
säger han och skrattar högt åt ordens 
dubbeltydighet. 

Andreas fick hjälp av byggföretaget 
att köpa en ställning som gjorde att 
han kunde stå och jobba. 

– Det var nog ändå det som gjorde 
att jag trodde att det var möjligt för 
mig att kunna gå, konstaterar han.

 Andreas frågade sjukgymnasten 
om han kunde få prova att gå 

med kryckor, men fick rådet att läg-
ga ner den tanken. Andreas trotsade 
rådet och åkte till hjälpmedelsförrå-
det. Där fick han också nej. Men lös-
ningen visade sig vara närmare än 
han kunde ana. Det stod nämligen ett 
par kryckor i garderoben där hemma, 
kryckor som hans pappa behövt någ-
ra år tidigare.

– Då stängde jag in mig i mitt rum 
och övade och övade tills jag kunde 
visa för sjukgymnasten att jag kunde 
gå med kryckor och det var hääär-

ligt, säger han och kisar upp mot 
solen.

 En dag klarade Andreas också 
av att ta körkort i en speci-

altillverkad bil som manövreras 
enbart med händerna. Det gav 
en ljuvlig känsla av självstän-
dighet. En gång hade det dock 
underlättat om han haft säll-
skap, då han kört ut i skogen 
för att öva på att gå.

– Det var bara jag och vinden 
där ute i skogen, viskar han näs-
tan andäktigt.

Han hade parkerat vid en 
skogsglänta och sedan gått rakt 
ut i skogen tills benen inte längre 
bar. 

– Då när jag låg där på mar-
ken kom jag på att jag kan ju 
inte ta mig tillbaka. Jag ålade 
och kröp på alla fyra och det tog 

sex timmar men jag klarade det.
Idag går Andreas med kryckor och 

specialgjorda skenor och han använ-
der rullstol i vardagen. Efter olyckan 
tillbringade Andreas många timmar i 
veckan i sjukgymnastik.

– Men det var ju där jag träffade 
henne, säger han med ett leende på 
läpparna.

Linn var sjukgymnaststudent. Inom 
kort blev de ett par. Men så flyttade 
hon till Luleå för att plugga vidare.  

– Jag visste inte riktigt vad jag ville 
göra, men kärleken drog så jag flyt-
tade hit, säger Andreas som nu är för-
lovad med Linn och går in för studi-
erna till hälsovägledare. 

Han vill ge tillbaka något för all 
hjälp och stöd han själv har fått. Kan-
ske göra en insats för dem som råkat 
ut för en skada. 

– Jag vill jobba med byggnadsarbe-
tare för att de ska må bra. Som hälso-
vägledare kan jag hålla motiverande 
samtal och då behöver jag ju inte an-
vända mina ben.

Text: Catrine Kostenius
Foto: Anders Alm

Andreas Nilsson, hälsovägledarstudent  
på Luleå tekniska universitet.
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Krönika Richard Marklund

Valet, kvalet och kyrkan
Jag har just nu mina sista semesterdagar. Det känns ve-
modigt att känna att ännu en sommar går mot sitt slut. 
Jag peppar mig själv med att önska att det kan bli en fin 
höst med lite av indiansommar och det finns mycket att se 
fram emot. Det ska bli roligt att träffa alla arbetskamrater 
igen, församlingsbor och att få möta alla möjliga människor 
i både möjliga och omöjliga situationer. Tre spännande sa-
ker som jag spontant tänker på som kommer att ske under 
hösten är kyrkovalet i september, tacksägelsehelgen i ok-
tober med bland andra Patricia Tudor-Sandahl, och att jag 
kommer att få en ny kyrkoherdekollega, domprosten 
Charlott Rehnman. 

Det är intressant att se att många bryr sig om Svenska 
kyrkan. Alla har mer eller mindre en relation till den. Det är 
ofta goda erfarenheter, men det kan också finnas en och 
annan besvikelse. Jag vill att Svenska kyrkan ska vara en 
folkets kyrka och inte uppfattas som en prästkyrka eller 
överklasskyrka. På dopets grund är vi alla lika och det tar 
sig uttryck även i kyrkovalet. Jag hoppas att du vill vara 
med och påverka så att vi får förtroendevalda som hjälper 
Svenska kyrkan i Luleå att bli allas kyrka. 

Nederluleå församlings tacksägelsehelg firar snart tio år 
i sin nya tappning. Den har blivit lite av en fest för Luleå 
med omnejd. Den 11-13 oktober är det dags igen för 
härliga gudstjänster, musik och sång, gemenskap och 
spännande föredrag. Vi har haft många fantastiska huvud-
talare genom åren och i år kommer Patricia Tudor-Sandahl. 
Det ska bli spännande att möta den legitimerade psykote-
rapeuten, författarinnan, radio och tv-profilen, och inte 
minst människan Patricia som mitt i alla sina kunskaper och 
erfarenheter ger plats för Gud.

Välkommen säger jag till min nya kollega Charlott Rehn-
man som du kommer att möta som krönikör i Kyrknyckeln 
framöver. Jag hoppas att hon kommer att trivas med sitt 
nya arbete, och att Nederluleå församling och Luleå dom-
kyrkoförsamling på ett bra sätt tillsammans visar på en 
trovärdig kyrka där ingen behöver vara i valet och kvalet. 
En kyrka där alla duger och där vi får tro att vår längtan är 
nog för att kallas tro. Att Charlott härstammar från Ale i 
den församling jag är kyrkoherde i, gör inte saken sämre.

Just nu hoppas jag och min hustru Birgitta på att hitta 
sommarens sista hallon, blåbär och laddar för kommande 
lingon. Snart börjar ännu en ny basket- 
och hockeysäsong, det ska bli mycket 
spännande! Jag hoppas att du får en 
fin höst, oavsett om den handlar om 
omstart, skolstart eller nystart.

Richard Marklund,  
Kyrkoherde i Nederluleå församling
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Vad drömmer du om?
Kyrkan på Campus LTU vänder sig till studenter, 
forskare, företagare och anställda vid Luleå teknis-
ka universitets campus i Luleå. 

I boken Kristendom för ateister skriver författa-
ren Olle Carlsson: ”I vår prestationsinriktade kul-
tur känner sig många otillräckliga och har låg själv-
känsla. Vi vågar inte tro att vi är älskade som de vi 
är. Många upplever en stark ensamhet och tomhet 
mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt 
på upplevelser, konsumtion och missbruk för att 
fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet.”

Till Kyrkan på Campus LTU kan var och en 
komma med sin längtan och sina frågor. Tillsam-
mans kan vi inspirera varandra att följa vår inre 
längtan,  även om vi bara tror på ”något”. Vad 
drömmer du om? 
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/lulea/
kyrkan-pa-campus-ltu

Pär Landfors, projektledare 

Stilla kväll i domkyrkan 
Söndag 17 november kl. 18-21 anordnas en 
kvällsretreat i domkyrkan. Det är en stilla kväll 
på temat Vila i din väntan. Den som vill vara med 
ska anmäla sig senast 11 november till försam-
lingsexpeditionen tel. 0920-26 48 60. Retreaten 
är kostnadsfri. För mer information ring Karin 
Sandlund-Naréus 0920-26 48 40 eller Anna-Stina 
Svedberg 0920-26 48 70.

Nytt om namn
Maria Sjöstedt (bilden) ny musiker 
i Sörbyakyrkan, efter Magnus Wik-
lund. Marjolein van der Geer, vika-
rierande assistent i barn- och ung-
domsarbete i Stadsökyrkan. Vikaria-
tet är på halvtid till sista maj 2014 
under Malin Godmos tjänstledighet. 

Gabrielle Kemi är anställd som 
värdinna i Petrigården till december.

Nu drar barn- och  
ungdomsverksamheten igång!
Nu på höstkanten drar kyrkans alla barn- och 
ungdomsverksamheter igång. På församlingarnas 
webbplatser kan du läsa om barn- och babysångs-
grupper, barnkörer, grupper för skolbarn, aktivite-
ter för tonåringar i Ungdomens Hus, med mera.
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Krysslösning och vinnare
Lösningen i sommarkrysset i förra numret var ”Ro-
fyllda hamnkvarter” och ”Båtliv vid teatern”. Kerstin 
Pettersson från Luleå vann två båtbiljetter till en skär-
gårdsgudstjänst på Småskär. Vera Jonsson och Barbro 
Rosendahl, båda Luleå, vann varsin Frälsarkrans och 
boken Livets pärlor. Grattis! 

Kalender 
MUSIK
6 oktober kl. 16 
Konsert med gruppen Vaimo. Sånger på finska och 
samiska. Fri entré. Örnäsets kyrka. 

6 oktober kl. 16
Luleå domkyrkas vokalensemble sjunger Brahms, 
Verdi och Britten. Dirigent: Monica Wasberg.  
Fri entré. Luleå domkyrka. 

12 oktober kl. 15.30
Konsert med Nederluleå församlings barnkörer i 
samband med tacksägelsehelgen. Nederluleå 
kyrka. 

20 oktober kl. 16 
Konsert med Domkyrkans damkör, solister och 
stråkensemble. Ur programmet: Missa brevis i D  
av W A Mozart. Fri entré. Luleå domkyrka.

27 oktober kl. 16
Konsert med Nya Motettkören. Markus Wargh, 
orgel. Dirigent: Samuel Lindh. Fri entré. Luleå 
domkyrka.

3 november, kl. 17 
Musikgudstjänst. Musik till tröst. Porsökyrkan.

3 november kl. 18 
Konsert med Musikhögskolan i Piteås Kammarkör. 
Nederluleå kyrka.

17 november kl. 16
Konsert med PRO-kören och Ceciliakören.  
Fri entré. Örnäsets kyrka.

GUDSTJÄNST
19 september kl. 10.30 
Vardagsgudstjänst för stora och små. Höstfest. 
Servering av soppa. Mjölkuddskyrkan. 

13 oktober kl. 18
”Jag vill ge dig, O Herre, min lovsång”. Musikguds-
tjänst i lovsångens tecken med Schola Cantorum, 
Pilgrimskören och Chorus Elina. Ledare: Mikael  
Jacobsson. Mjölkuddskyrkan.

20 oktober kl. 11
Familjemässa med barnbibelutdelning. 
Björkskatakyrkan.

20 oktober kl. 14 
Mässa på teckenspråk. Örnäsets kyrka. 

27 oktober, kl. 11
Mässa i höstens tid. Richard Marklund och  
Andreas Söderberg. Nederluleå kyrka.

1 november kl. 10.30
Barnens allhelgonahelg. Ljuständning, barn- och 
babysång och en pratstund om temat. Luleå 
domkyrka.

10 november kl. 11
Gudstjänst på meänkieli. Mingelfika i kyr-
kan efter gudstjänsten. Luleå domkyrka.

MÖTESPLATSER
11 september och  
18 september kl. 18.30 
Informationsträffar om Alpha, grundkurs i kristen 
tro. Kursen startar 25 september kl. 18.30 och 
pågår onsdagkvällar under hösten. Hertsökyrkan. 

12 september kl. 09.15
Höststart för Frukostklubbens träffar med frukost 
(kostnad 30 kr) och program av olika slag. Anmä-
lan senast tisdagen före till tel. 0920-26 48 77. 
Örnäsgården.

12 september, kl. 18
Kristen djupmeditation. Introduktion för  
nybörjare kl. 17.30. Bagarstugan vid Prästgården, 
Gammelstad. 

14 september, kl. 9.30–16.30
Endagsretreat. En dag i stillhet och tystnad med 
möjlighet till enskilt samtal med präst och att pro-
va på kristen djupmeditation. Anmälan senast 9 
september via formulär på Nederluleå församlings 
hemsida eller telefon 0920-27 70 00.  
Prästgården, Gammelstad. 

16 september kl. 13
Stickcafé. Ta med ditt handarbete eller kom för att 
inspireras! Fika 20 kr. Örnäsgården.

17 september kl. 11 
Tisdagscafé. Andakt och program med Ulrika  
Vedin, diakon. Tema: ”Att gå vidare”. Smörgåsfika 
20 kr. Björkskatakyrkan.

18 september kl. 13–15 
Pilgrimscafé – om att vara på väg och att få nya 
intryck under sin livsvandring. Medverkande:  
Diakon Lena Olsson Sandling. Mjölkuddsgården. 

18 september kl. 18
Kristen djupmeditation. Stilla musik och introduk-
tion för nybörjare kl. 17.30. Luleå domkyrka.

19 september kl. 11–13 
Vännernas hållplats. Sverigefinsk verk-
samhet med diakon Eila Kastu. 
Örnäs gården.

21 september, kl. 9–11
Kvinnofrukost. Ann-Katrin Tideström berättar  
om sin nya bok ”Som vi skrattat där i bönhuset.” 
Frukost och föreläsning 50 kr. Anmälan senast 16 
september via formulär på Nederluleå församlings 
hemsida eller via telefon 0920-27 70 00.  
Petrigården, Gammelstad. 

24 september kl. 11 
Tisdagslunch. ”Tillsammans är det bästa sättet  
att vara”, musikprogram med Bambi Elinsdotter 
Oscarsson, andakt och lunch (lunchpris 60 kr). 
Café Glimten på Örnens äldreboende, Trädgårds-
gatan 23 i Luleå.

24 september kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Sång i höstens tid”. Mandakören 
med Göran Lindgren. Lunch 50 kronor. 
Bergnäskyrkan. 

25 september kl. 19
Samtalskväll om Porsökyrkans verksamhet;  
utvärdering och framtidstankar. Enkel servering. 
Porsökyrkan. 

26 september kl. 19
Händelser i ett finskt krigsbarns livsberättelse.  
Terttu Häggström, pensionär, filosofie doktor, 
Piteå. Prästgården, Gammelstad. 

1 oktober kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Gammelstads historia”.  
Ann-Louise Lång från Hägnan berättar.  
Lunch 50 kr. Sörbyakyrkan. 

15 oktober kl. 11.30
Tisdagslunch. ”I dikt och ton”. Inga-Lill och  
Conny Sundström sjunger och berättar.  
Lunch 50 kr. Sörbyakyrkan.

19 oktober, kl. 9–11
Kvinnofrukost. Frukost och föreläsning 50 kr.  
Anmälan senast 14 oktober via formulär på 
Neder luleå församlings hemsida eller via telefon 
0920-27 70 00. Petrigården, Gammelstad. 

22 oktober kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Som vi skrattat där i bönhuset”. 
Ann-Katrin Tideström berättar om sin nya bok. 
Lunch 50 kronor. Bergnäskyrkan. 

24 oktober kl. 19
Personliga erfarenheter av den Laestadianska 
väckelsen. Berit Kero Jakobsson, församlingspeda-
gog i Pajala församling. Prästgården, Gammelstad.

29 oktober kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Att våga vara medvandrare – längs 
livets svårigheter”. Helge Stålnacke, garnisons-
pastor, berättar från arbetet kring jordbävningen i 
Pakistan år 2005. Lunch 50 kr. Sörbyakyrkan. 

9 november kl. 15–17
Afternoon Tea. Musikunderhållning och servering 
av te, nybakta scones och pajer på klassiskt eng-
elskt vis. Bergnäskyrkan. 

12 november kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Dragspelet i mitt hjärta och i musi-
ken” med Niklas Thornéus, musiker i Bergnäskyr-
kan. Lunch 50 kr. Sörbyakyrkan. 

17 november, kl. 14-18 
Internationell söndag med öppet hus. Knytkalas  
kl. 16 och konsert med barnkören kl. 17. 
Porsökyrkan. 

19 november kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Vem vill vara beroende?” Pär Land-
fors berättar om beroende, medberoende och 
missbruk. Lunch 50 kr. Bergnäskyrkan.

21 november kl. 19
Från att göra karriär till att använda sina gåvor. 
Stefan Widman, sjukhuspräst vid Sunderby  
sjukhus. Prästgården, Gammelstad.

OBS. Detta är ett urval av allt som händer i för-
samlingarna. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/
lulea

Musikprojekt för ungdomar
Vill du vara med i ett musikprojekt för ungdomar? 
Välkommen på upptaktsträff i Porsökyrkan 18 sep-
tember kl.18. Frågor? Vänd dig till musiker Lars 
Magnusson 0920-27 70 86 eller pedagog Sonja Lund-
berg 0920-27 70 85.
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Kulturcafé
Porsökyrkan fortsätter med kultur- 
caféer i höst. Det blir medverkan av  
allt ifrån punkband till författare eller  
föreläsningar. Programmet är inte klart  
i skrivande stund.

Kultur

Nederluleå kyrka invigdes 1492 och 
har sedan både byggts om och res-
taurerats flertalet gånger. Den senaste 
restaureringen utfördes mellan 1968 
och 1971.

2015 års restaurering tar sikte på 
hela kyrkan in- och utvändigt. Taket 
på kyrkan och övriga byggnader ska 
tjäras, sten och tegelfogar fogas om 
där det behövs, och en översyn av öv-
riga utvändiga detaljer ska göras. 

Inomhus ska takvalv och väggar 
tvättas och därefter ska målningarna 
i korvalv och korväggar bättras på. 
Samtliga träinventarier ska konserve-
ras, det vill säga rengöras, och målar-
färg som släppt från underlaget ska 
limmas. Kyrkbänkarna ska målas om 
efter rengöring och orglarna ska slut-
ligen rengöras och omintoneras. I öv-
rigt ska toaletter och andra utrymmen 
också renoveras.  

Mozart möter Råberg
Gammalt möter nytt när domkyrkans kör Nya Mot-
ettkören ger två konserter i höst, en i Luleå dom-
kyrka och en i Öjeby kyrka. Publiken kommer att få 
höra musik av mycket olika datum – inte mindre än 
222 års åldersskillnad är det mellan verken. 

Det ena verket är Mozarts Requiem, som kompo-
nerades år 1791. Det var Mozarts sista komposition 
och är ett av hans mest kända körverk. Det andra ver-
ket är ett helt nyskrivet körverk av kompositören Emil 
Råberg, ursprungligen från Luleå och tillika sångare i 
Nya Motettkören. Verket, med text ur psaltaren 103, 
har specialbeställts och uruppförs i och med dessa 
konserter. 

Övriga medverkande vid konserterna är körens di-
rigent Samuel Lind och domkyrkoorganist Markus 
Wargh, som kommer att spela orkesterstämman i 
Mozarts Requiem. Samtliga solostämmor kommer 
att sjungas av medlemmar ur kören, vilket hör till 
ovanligheterna. 

FOTNOT: Konserterna äger rum 26 oktober kl. 18 i 
Öjeby kyrka, och 27 oktober kl. 16 i Luleå domkyrka. 

Vördnad är ordet
Vördnad är det ord som kom-
mer för mig under läsningen 
av Ann-Katrin Tideströms bok 
Som vi skrattat där i bönhuset. 
I boken får vi möta en grupp 
kvinnor bosatta i byarna ut-
anför Kalix. Varannan vecka, 
alltsedan starten år 1996, har 
de träffats till syföreningsmö-
te i Grubbnäsuddens missions-
hus. De har också dokumenterat 
sina träffar i en dagbok. I Som vi skrattat där i bön-
huset varvas utdrag ur dagböckerna med intervjuer. 
Gertrud Åström, jämställdhetsforskare med rötter i 
Grubbnäsudden, och Gunnar Åström, tidigare chef 
på Folkhälsoinstitutet, talar om den helande och fri-
görande kraft som kan finnas i en levande gemen-
skap. Men allra starkast berör ändå kvinnornas egna 
texter ur dagboksanteckningarna. De berättar om so-
lens skimmer mellan träden en vårmorgon, de berät-
tar om vänner som dör. De vittnar om en praktisk 
omsorg för andra människor. En omsorg som sitter i 
händerna och i hjärtat. Det är här vördnaden kom-
mer in. Kvinnorna förmedlar en slags vördnad för 
livet. Det alldeles vanliga livet. Det liv som inte är 
så romantiskt, inte alltid lätt, men alldeles otroligt 
vackert. 

Text: Anna-Stina Svedberg. Foto: Anders Alm.

Det pågår en dialog om korskran-
ken och pilastrarna. Ska dessa flyttas 
eller finns det andra lösningar? Kan 
vapenhuset byggas om och användas 
som utställningslokal? 

Restaureringen beräknas ta cirka 

Nederluleå kyrka renoveras 2015
ett år i två etapper. Under våren 2015 
tvättas tak och väggar och träinven-
tarier konserveras. Under sommaren 
kommer verksamheten att pågå som 
vanligt i kyrkan och kyrkan kom-
mer att vara öppen för turister. Under 
sommaren ska de utvändiga arbetena 
genomföras. Från 1 september stängs 
kyrkan återigen för fortsatt restaure-
ringsarbete och arbetet beräknas vara 
klart före första advent 2015. Un-
der tiden kyrkan är stängd kommer 
gudstjänster och förrättningar att hål-
las i församlingens övriga kyrkor och 
kapell. 

Restaureringens omfattning är be-
roende av om Länsstyrelsen lämnar 
tillstånd till alla planerade åtgärder. 
Totalkostnaden beräknas till ca 5 mil-
joner kronor.

Text: Bengt Ersson.  
Foto: Anders Alm.

Recension Bok

Som vi skrattat där 
i bönhuset. Förfat-
tare: Ann-Katrin 
Tideström.
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Så går kyrkovalet till
Val till tre nivåer
1) Kyrkofullmäktige (lokal nivå). I kyrkofullmäktige behandlas 
frågor som rör församlingens liv, till exempel om verksamheten 
som bedrivs och om vilka mål församlingen ska arbeta för. 
Valsedlarna är vita. 
2) Stiftsfullmäktige (regional nivå). Svenska kyrkan är indelad i 
13 stift. Stiften har till uppgift att stödja församlingarna att ut-
veckla sin verksamhet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslu-
tande organ. Valsedlarna är rosa.

3) Kyrkomötet (nationell nivå). Kyrkomötet är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ och har 251 ledamöter. Här avgörs ge-
mensamma frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstagan-
den. Kyrkomötet beslutar också om till exempel hur dop, konfirma-
tion, vigsel och begravning ska gå till. Valsedlarna är gula.

Vem får rösta?
Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 
15 september 2013 fyller 16 år och var folkbokförda i Sverige 
den 1 augusti 2013 då röstlängden fastställdes får rösta i kyrko-
valet. 
 
Vilka kan man rösta på?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kan du se vilka nominerings-
grupper och kandidater som du kan rösta på och på följande plat-
ser finns det valsedlar utlagda nu när förtidsröstningen pågår: 
Kyrkans Hus, Örnäsgården, Petrigården.

När, var och hur kan jag rösta?
På valdagen den 15 september kan du rösta i din vallokal. På 
röstkortet som du fått med posten står det i vilken vallokal du kan 
rösta. Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation eller vara 
känd av valförrättarna. Luleå domkyrkoförsamlings vallokaler har 
öppet kl. 08.00-11.00 och 13.00-20.00 på valdagen och i 
Neder luleå församling är öppettiderna kl. 14.00-20.00.
Förtidsröstning. Om du vill rösta före valdagen kan du redan nu 
rösta på expeditioner i hela landet. Ta med dig ditt röstkort. Den 
9 -11 september kan du förtidsrösta i Luleå domkyrkoförsamling 
och Nederluleå församling.
Brevröstning och budröstning är också möjligt. Läs mer på  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Information på andra språk
Information på lätt svenska och bland annat finska, lulesamiska, 
romani, meänkeli, engelska och teckenspråk hittar du på  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Inläst information på svenska 
går att ladda ner eller att beställa från Svenska kyrkans informa-
tionsservice 018-16 96 00 eller via info@svenskakyrkan.se

Valresultatet
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval publiceras preliminära resultat 
allt eftersom rösterna räknats när vallokalerna har stängt. Det 
slutgiltiga resultatet publiceras när stiften har kontrollräknat alla 
röster.

Var ska vi lägga kraften? Gör din röst hörd.  
Kyrkoval 15 september.

Söndagen den 15 september är det kyrkoval 

i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta 

på de grupper och personer som ska vara med 

och besluta om kyrkans liv och verksamhet 

de kommande fyra åren. Vem vill du ge ditt 

förtroende? 

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Foto: Anders Alm, m.fl.


