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omslagsbild: Tim Linhart. foto: Anders Alm

I rörelse
I rörelse. Så heter en av Karin Boyes kända och älskade dikter. 
Den har som slutkläm: ”Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 
Oändligt är vårt stora äventyr.”

Jo, nog har vi känt det så ibland, särskilt vissa perioder i 
livet. Vi bryter upp och rör oss åt något håll för att finna nya 
vänner, nytt jobb, nya kunskaper och insikter, nya möjligheter, 
nytt hopp. Ett nytt liv. Ofta är rörelsen inte alls geografisk, 
utan mer på ett själsligt plan. Ibland är det kanske den fysiska 
rörelsen som sätter igång en förändring. För visst tänker man 
bättre när man går en promenad än när man sitter hemma i 
soffan och degar? Kanske är det en av anledningarna till att 
det kan vara så givande att vandra i naturen. I det här numret 
får du läsa om konfirmanderna som gick i fjällen tillsammans.

Inom Svenska kyrkan pågår en ständig rörelse, ibland mer 
dramatisk än annars. Framförallt är det nog två rörelser som 
präglat kyrkan här i norra delen av Sverige allra mest de 
senaste århundradena – nämligen de rörelser som gav 
upphov till laestadianismen och till EFS, Evangeliska 
fosterlandsstiftelsen. Lars Levi Laestadius var en färgstark 
person som rörde om i den kyrkliga grytan på 1800-talet. 
Tänk om han då hade kunnat ana att hans engagemang skulle 
påverka människor i Sverige fortfarande år 2014. Möt 
Rebecca Asplund och Josef Ylipää, två ungdomar i den 
östlaestadianska församlingen i Luleå. Läs också om Valborg 
Englund som hittat sitt andliga hem i EFS. Sist men inte minst 
får du i detta nummer göra bekantskap med konstnären Tim 
Linhart, som arbetat med en bild av nattvarden i tio år.

Trevlig läsning!   
önskar redaktörerna  
Eva Bergman och Karin Holmgren Tyskling

”

”

Oavsett om det handlar om 
fackförening, väckelse eller 
motion så får inte formerna 
stelna utan det gäller att hitta 
kropp och hjärta i samklang 
med samhälle, jord och himmel. 

Richard Marklund, kyrkoherde  
i Nederluleå församling
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– Sätt dig riktigt nära målningen. 
Vanligtvis brukar människor ta ett 
steg tillbaka när de betraktar en mål-
ning, men jag vill att betraktaren ska 

Tema I rörelse

Konstnären Tim Linhart är känd världen över för sina 
isinstrument och Gültzauuddens iskonserthall. Men när isen 
har smält drar han sig undan och arbetar på sin egen version 
av Nattvarden, ett av konsthistoriens mest berömda motiv. 

– Jag har hållit på med den i tio år nu. Den här scenen är 
för mig kristendomens höjdpunkt.

Tim målar kristendomens 

höjdpunkt

Ungefär två timmar per dag under sommarhalvåret ägnar Tim åt sin detaljrika målning.

komma nära, säger Tim Linhart och 
räcker mig ett par läsglasögon. 

Han börjar genast berätta om sitt 
verk, noggrant och pedagogiskt, det 

känns nästan som att lyssna till ett 
teologiskt föredrag. Tim har gjort 
noggrann research om alla som be-
fann sig runt bordet den där ödes-
digra torsdagen och gett var och en 
sina tydliga karaktärsdrag. 

Och den fantasyinspirerade mål-
ningen är verkligen obegripligt detalj-
rik i sina glödande färger. På papper 
av kallpressad bomull har Tim arbe-
tat med motivet under tio års tid med 
specialimporterade pennor från USA. 

– Den här scenen är för mig kristen-
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– Min pappa är en riktig hårding, 
även om han mjuknat lite med åren.

Tim pekar på duvan som finns på 
målningen. 

– Det är efter en önskan från min 
far. Duvan representerar den Helige 
Ande.  

Tims pappa har sett foton på mål-
ningen i olika stadier och väntar iv-
rigt på att se den klar.

– Det kommer att göra honom glad 
och stolt, att åtminstone en av sö-
nerna påverkats av hans undervis-
ning. 

Jesus offrar sitt blod
Men tillbaka till tavlan. Tim har valt 
att fokusera på ögonblicket där Jesus 
serverar vinet. 

– Jag har jobbat mycket med att få 
rätt vinkel på vinkannan, så att det 
upplevs som om vinet kommer ur 

Tema I rörelse

domens höjdpunkt, det är inte kors-
fästelsen men det är förklaringen till 
korsfästelsen. 

Längst ner på bilden anas ett knä 
och en fot som är tänkt att tillhöra 
betraktaren. 

– Det är vi som är den tolfte lär-
jungen. Jag ville organisera tavlan så 
att du ska känna att du är med vid 
måltiden. Leonardo Da Vincis be-
römda tavla, där alla sitter på en rad, 
känns väldigt onaturlig.

Fundamentalistisk uppfostran
Tim växte upp tillsammans med två 
bröder i en pastorsfamilj i Missou-
ri och senare Kalifornien. Han var 
i kyrkan flera gånger i veckan un-
der hela sin uppväxt och lyssnade till 
sin far som var pastor med en fun-
damentalistisk bibelsyn. Allt i bibeln 
tolkades ordagrant.  

– Det måste ju finnas tiotusentals målningar av Nattvarden i kyrkor världen över, men ingen berättar vad den här målningen berättar,  
i den meningen att den berättar vem Jesus var och vad som var hans uppdrag, säger konstnären Tim Linhart. 

Uppe på väggen klamrar sig djävulen fast 
med ett lockande finger mot Judas.
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För mig var Jesus 
alltid den smartaste 
killen i rummet. Han 
hade förmågan att se 
igenom allt skitsnack 
och gå rakt på det som 
rörde sig i människors 

hjärtan

Tema I rörelse

Jesus är fokuserad på sin uppgift att hälla upp vinet. På hans högra sida, en ung och finnig  
Johannes, som skulle skriva Johannesevangeliet. På hans vänstra sida, en ångestriden Judas. 

hans hjärta, genom kannan och ner i 
bägaren. För det är vad jag tror den 
här kvällen handlar om. Jesus förkla-
rar varför han offrar sitt blod. 

Vinkannan, bägaren och fatet för 
brödet är fortfarande utan färg.

– De kommer att vara i koppar, så 
jag lämnar dem till sist så att hela 
rummet kan reflekteras i deras yta.

Lärjungarna
Varje lärjunge har fått sina egna 
drag. Tydligast är Petrus i förgrunden 
som är den enda på bilden som be-
finner sig i rörelse. 

– Vi har kristendomen idag för att 
Petrus hade modet att förmedla den 
till oss. Han var den första troende. 

Bredvid Petrus sitter Tomas och ser 
på honom med tvivlande ögon och 
korsade armar. 

– Om du tittar närmare kan du se 
att ena ögat är klart men det andra är 
dimmigt. 

På vänstra sidan om Jesus sitter Ju-
das. Med panikslagen blick stirrar 
han upp i taket.

– Du kan ju se att Judas är fylld av 
ångest och helt missar kvällens poäng 
som pågår alldeles bredvid honom. 

Om du följer hans ögon så ser du att 
han stirrar på en figur uppe i taket. 
Det är djävulen. 

På andra sidan av Jesus sitter 
Johannes evangelisten, lärjungen som 
Jesus älskade. 

– Johannes är ung och obekymrad, 
du kan se att han har finnar i ansiktet. 

Kvinnorna
Så går vi igenom tavlan, person för 
person, alla med sina egna känne-
tecken. Kvinnorna, Maria Magda-
lena och Jesu mor, Maria, kikar in i 
rummet bakom en gardin. 

– Det var ju ett patriarkalt sam-
hälle, men jag ville ha kvinnor inklu-
derade så mycket som var realistiskt 
möjligt. Maria Magdalena är den 
enda som är helt fokuserad på Jesus.  

Uppror
Med en fundamentalistisk uppfost-
ran som Tims finns det bara två vä-
gar att gå, underkastelse eller uppror. 
Tim valde det senare, han var om-
kring tjugo år då han bröt sig loss.  

– Då sa jag nu är det nog, jag vill 
göra mina egna val om detta. Med en 
uppfostran som min måste du ta ris-

ken att brinna i helvetet för evigt. Jag 
var villig att ta den risken, antar jag. 

Sedan dess har perspektiven vidgats 
och idag kallar sig Tim för en andlig 
kristen.  

– För mig var Jesus alltid den smar-
taste killen i rummet. Han hade för-
mågan att se igenom allt skitsnack 
och gå rakt på det som rörde sig i 
människors hjärtan. Det finns ele-
ment i kristendomen som jag inte hål-
ler med om, men dess innersta väsen 
är väldigt viktigt för mig. 

Ismusik
Tim räknar numera Sverige som sitt 
hem. Det är här han tänker leva res-
ten av livet. Det är här i Luleå han 
kommer att fortsätta arbeta med Ice-
music. Projektet, där Tim bygger isin-
strument och iskonserthall, och hans 
fru, konstnären Birgitta Linhart, ar-
betar som producent. När målningen 
Nattvarden blir färdig är inte någon 
relevant fråga för Tim.

– Att nå den här nivån av precision 
är en väldigt långsam process. Den 
blir färdig när jag är färdig. 

Text: Ulf Boström. Foto: Anders Alm



6 K Y R K N YC K E L N  3  ·  2 0 1 4

Tema I rörelse

Efter helgmålsbönen i kapellet 
på EFS Sundet sätter Valborg 
och jag oss ner vid de blåmå-

lade utemöblerna med en kopp kaffe 
och hembakad bulle. Kvällssolen ly-
ser upp den gula byggnaden som 
Valborg pekar på. 

– Det var det här huset som fanns 
från början och så den där längan 
med ladugård och stall, säger hon.

Hon berättar att gården har anor 

från 1500-talet och har gått i arv i 
nio generationer fram till den dag då 
Ellen Nilsson testamenterade den till 
EFS. Ellen Nilsson levde 1899–1959. 

Valborg tar fram en gammal pärm 
och visar en textsamling om gårdens 
historia och en rad svartvita bilder. 
Där står att läsa att Ellen förblev ogift 
och brukade gården med lejd arbets-
kraft fram till sin död. Gården har 
ägts av EFS Norrbotten sedan 1960. 

I många år har EFS Sundet varit en mötesplats vid 
älven i Gäddvik. Här har unga som gamla fått känna 
samhörighet och gemenskap i den kristna tron, berättar 
Valborg Englund, som varit gårdsföreståndare under 
1990-talet. 

Valborgs andliga hem

Valborg Englund har hittat sitt andliga hem i EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen.

I alla år har gården haft  rums- och 
stuguthyrning för turister under som-
rarna, konfirmationsläger och möten 
under veckosluten.

– Det har alltid varit en sprit- och 
drogfri camping, säger Valborg, och 
berättar att öppenhet och gemenskap 
har varit viktigt i verksamheten.

– Sundet är en lugn plats att vara 
på, där man kan få prata med någon 
om man vill och där det ska vara möj-
ligt att få ett möte med Jesus.

Under åren som gårdsförestån-
dare minns hon särskilt alla möten 
med människor från när och fjärr-
ran, de som bodde på campingen, de 
som kom till möten eller var med i 
något av de läger som anordnades. 
Konfirmationslägren på Sundet är en 
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Tema I rörelse

lång tradition som återkommer varje 
sommar.

– Och kojbyggarläger har vi ju 
också, skrattar Valborg och berättar 
om hur barn och ungdomar bygger 
kojor tillsammans med sina far- och 
morföräldrar.

Valborg har själv upplevt glädje och 
gemenskap i EFS som liten när hon 
bodde i Muskus. Mamma Lilly och 
pappa Ivar var aktiva i EFS-fören-
ingen i Vitträsk då hon föddes.

– Den kristna tron har jag nog fått 
med modersmjölken, säger Valborg 
och kisar mot kvällssolen.

Hon minns med glädje söndagssko-
lan där mamma Lilly var en engage-
rad söndagsskolefröken som hittade 
på en massa roliga aktiviteter.

– Hela byns ungar var med, ja vi var 
många som samlades i faster Ingrids 
kök. 

Det var i detta sammanhang som 
Valborg växte upp. Något som hon 
har kvar från den tiden är söndags-
skolans närvarolistor där man fick en 
stjärna för närvaro. Valborg kan se 
att närvaro i bemärkelsen ”vara när-
varande” är en röd tråd genom hen-
nes liv.

– För att kunna möta en annan 
människa behöver man vara närva-
rande och lyssna på henne. Jag har 
ofta tänkt på det där man brukar säga 
”vi har fått två öron och en mun”.

Det var just den närvaron hon 
mötte i sina konfirmationsledare på 
lägergården Storstrand i Piteå när hon 
var ung.

– Det var då jag kom till tro, min 
egen tro som var frikopplad från 
mina föräldrars. Ledarna tog sig 
tid att samtala med oss ungdomar, 
det var det som var det fina, minns 
Valborg och berättar att där upplevde 
hon att hon fick en grund att stå på.

– Jag kände att tron kommer att 
bära mig hela vägen.

Intresset för människor har påver-

Fakta Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) bildades 1856 på initiativ av prästen Hans Jacob 
Lundborg, verksam i Lindesberg, med stöd av Carl Olof Rosenius, en dåtida välkänd väck-
elsepredikant. EFS är en inomkyrklig rörelse vilket betyder att EFS är en del av Svenska 
kyrkan. EFS hade 2013 cirka 15 000 medlemmar, i cirka 350 anslutna lokalföreningar. I 
Luleå finns lokalföreningar i centrala stan, Sörbyakyrkan och Stadsökyrkan.

kat hennes yrkesval. Det började med 
att hon var barnflicka, något som 
pappa Ivar föreslog tidigt. 

– Dö sko waahl hemvårdarinn, sa 
han på bredaste pitemål.

– Nä de får bara städa och snyta 
ungar, svarade jag honom, skrattar 
Valborg.

– Och gissa om jag snutit ungar, 
massor, både egna och andras.

Valborg utbildade sig till sjukskö-
terska och sedan vidare till barnsjuk-
sköterska. Hon ser med glädje till-
baka på ett rikt arbetsliv. Det är bar-
nen som varit i fokus för Valborg 
som mamma till fyra barn, under 
sina år inom barnsjukvården och se-
dan 2001 i sin gärning som diakon i 
Svenska kyrkan. Diakonuppdraget är 
för henne att se människor och lyssna 
till dem när de behöver det. Ett livs-
långt uppdrag som medmänniska. 
Valborg som sedan några år är pen-
sionär, ser hoppfullt på framtiden för 
EFS. Hon lyfter särskilt upp de sam-
arbeten som finns med bland andra 
Missionsförbundet, Frälsningsarmén 
och Bergnäskyrkan.

Ellen Maria Nilsson, som testamenterade 
gården i Gäddvik till EFS, ses här med sina 
föräldrar Petter Albert Nilsson och Elina  
Augusta Hedström.

Det vackra gula huset på EFS Sundet är ett blickfång vid Luleälven.

Tron förenar och suddar ut grän-
ser, samfundsgränser och generations-
gränser. Unga och gamla, svenskar 
och människor från andra länder, 
människor från olika kyrkor – det 
finns rum för alla, menar Valborg. 
Hon sitter tyst en stund, sätter ner 
kaffekoppen och säger att det är stort 
att hitta sitt andliga hem. Det är nå-
got hon unnar alla att uppleva. 

– Ja, att som jag hitta hem.

Text: Catrine Kostenius
Foto: Anders Alm
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Vår grupp. Sittande: Isak, Arvid, Linus, Petter och Oskar. Stående: 

Alexander, Josef, Kim, Hilma, Svea, John, Carolina, Gabriel, Emilia, Moa, 

Mattias och Sonja.

Tema I rörelse

Förberedelser. Vi började vår resa tidigt på mor-
gonen med att åka tåg till Kiruna och sedan buss till Nik-
kaluokta. Väl framme installerade vi oss och använde ef-
termiddagen och kvällen till att lära känna varandra or-
dentligt. Temat för dagen var vår Gudsbild. Vi utgick från 
Frälsarkransen, ett armband med olika pärlor som ska-
pats av biskop emeritus Martin Lönnebo. Det är tänkt 
som en hjälp för bön och meditation. De olika pärlorna 
symboliserar olika aspekter av den kristna tron. Dagens 
pärla var Gudspärlan. Vi jobbade även med några bibel-
texter som handlade om Jesu under. Vi var ute hela kväl-
len, det kändes fint att få sitta i den vackra naturen och 
prata om skapelsens Herre. 

Efter aftonbönen började alla göra sig iordning för nat-
ten och före kl. 22.00 var alla i sina stugor och på väg i 
säng, ivriga att få komma iväg på nästa dags vandring. 

Svettiga uppförsbackar, fantastiska vyer och 
sköna vilopauser. Och många viktiga samtal om 
livet. Det fick tretton konfirmander uppleva när 
de vandrade i Kebnekaise några dagar i augusti, 
tillsammans med vuxna och unga ledare från 
Nederluleå församling. 

Läs församlingspedagogen Sonja Lundbergs 
dagbok från vandringen.

Konfirmander  
vandrade tillsammans

DAG 1.Tidig uppstigning och frukost, packa lunch-
paket och få ordning på ryggsäcken, stämningen var på 
topp och vandringen mot Kebnekaise började. För några 
var det första gången de var i fjällen, andra hade en hel 
del fjällvana. Vi fick en välbehövlig paus när vi tog båten 
över sjön istället för att gå hela vägen. 

Vi sov i tiobäddsrum – det var en upplevelse för många 
av ungdomarna, att visa hänsyn, inte sprida ut grejer över 
hela rummet och kunna hålla rätt på sina egna saker. På 
kvällen reflekterade jag över att det händer något när man 
vandrar tillsammans. Vi blev väldigt fort en grupp, och det 
uppstod en avslappnad och trevlig stämning. Det var lätt 
att prata om djupa och allvarliga saker och vi hade väldigt 
roligt tillsammans.

DAG 2.Andra dagens vandring gick upp till Tarfa-
la. Uppåt, uppåt! En del av vandringen gick vi helt under 
tystnad, eftersom temat kvällen innan hade handlat om 
tystnadspärlorna. Stäng av bruset utifrån, ge dig själv en 
chans att samla dina tankar, be en bön, lyssna till Guds 
röst. För några var det en riktig utmaning, men de flesta 
tyckte det var rätt skönt med tystnad.

Vyerna var fantastiska och vädret det bästa tänkbara! 
Soligt och en lätt bris som svalkade våra svettiga kroppar. 
Vår färdledare Mattias höll ordning på gruppen. 

Urban förbereder mässan som vi ska 
fira på vägen mellan Jättegrytorna 
och Silverfallet.Foto: Urban Bjuhr

Foto: Mattias Boström
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Tema I rörelse

– Gå i 30 minuter, sen stannar de som är längst framme 
och inväntar alla, drick vatten och ta ett litet mellanmål!

Det är jätteviktigt med pauser när man vandrar – men 
också i livet! Det är så lätt att fastna i ekorrhjulet, med 
jobb, skola, vänner och familj. Men vi behöver alla en 
stunds vila och avkoppling då och då för att må bra.

Stugan i Tarfala var inte stor. Vår grupp på 18 personer 
fick dela på ett tiobäddsrum, men det gick bra. Middagen 
bestod av frystorkad chili con carne. Jag tyckte det var helt 
okej, men för många var middagen inte deras största kuli-
nariska upplevelse. 

Temat för dagen: Jagpärlan. Gud ville vårt liv, vi är vär-
defulla i hans ögon. Vi är alla olika med olika gåvor, se det 
du har och känn tacksamhet över det. Konfirmanderna 
fick var och en skriva fyra bra egenskaper och en sak de 
är bra på att göra. För vissa var det svårt att se sina egna 
talanger, medan andra med lätthet skrev ner många saker. 
Vi samlade ihop lapparna och läste högt vad som stod på 
dem, sedan fick man räcka upp en hand om man tyckte att: 
” Jo, det där är jag också ganska bra på”. Många händer 
sträcktes ofta upp och vi lärde oss se att vi har fått många 
förmågor var och en. 

DAG 3.Nästa dags vandring gick neråt tillbaka till 
fjällstationen och det var en ganska vilsam dag. Kväl-
lens samtal handlade om dop och nattvard. Trots att da-
gen inte hade varit speciellt jobbig så låg alla i sina sängar 
före 21.30!

DAG 4.Tisdagens vandring ledde förbi en av Dag 
Hammarskjölds meditationsplatser. Vi hade gått igenom 
lite snårig skog, över öppna vidder, uppför en brant stig-
ning, över en hängbro där jokken brusande sökte sig fram 
i sin fåra under bron. Där högt uppe, med en fantastisk 
utsikt åt alla håll, finns stenen där texten lyder: ”Livet 
har värde endast genom sitt innehåll – för andra.” Tänk-
värt. Hur lever jag mitt liv? Är det viktigt med vänner och 
vad vi gör för andra? Efter en paus och lite prat fortsatte 

På väg upp till Tarfala 
passerade vi ett område täckt 

av snö. Skoj med  
lite svalkande snöbollskrig.

vi vandringen mot Jättegrytorna där vi tog en rejäl rast. 
Nästan alla badade i det kristallklara, iskalla vattnet! 

Vandringen fortsatte mot Silverfallet, över lite myrmark 
och där lyste det gult här och var. Jag tror att alla lyckades 
hitta och smaka lite hjortron, vår norrländska delikatess. 
Mitt på vidderna mellan de höga fjällen tog vi lunchpaus 
och firade också mässa tillsammans. 

En härlig upplevelse, jag kände min egen litenhet och 
Guds storhet, och vi fick dela bröd och vin och ana natt-
vardens mysterium. Styrkta till kropp och själ gick vi upp 
mot Silverfallet och njöt av den storslagna naturen och 
gemenskapen. 

Tillbaka på fjällstationen och efter en god trerätters mid-
dag handlade kvällens samtal om ökenpärlan. Vad kan 
vara öken i ditt liv? Ungdomarna fick fundera tillsammans 
och delade sedan sina kloka tankar med alla. De lyfte fram 
ensamhet, mobbning, för stora krav från omgivningen, se-
parationer av olika slag, depressioner och en hel del annat. 
Vi pratade också om hur man kan söka hjälp i olika situa-
tioner och jag berättade att som kristen känner jag att jag 
inte behöver bära mina bördor ensam, Gud går alltid med. 

DAG 5.Onsdagmorgon, tidig uppstigning, frukost, 
packning och vandringen hemåt påbörjades.

Konfirmanderna fick göra en utvärdering av fjällägret 
innan vi satte oss på bussen i Nikkaluokta. Här är några 
synpunkter: ”Det har varit kul och roligt, vi har blivit en 
tajt grupp”, ”Bra gemenskap” ” Bra undervisning”, ”Nå-
gon annan frystorkad mat istället för chili con carne.”

Tacksamhet fyllde mina tankar innan vi skildes åt. Allt 
har gått bra, vi har fått vandra både bildlikt och bokstav-
ligt några dagar tillsammans med dessa ungdomar, vi har 
fått berätta om Guds kärlek och omsorg. Vi har njutit 
av den fantastiska naturen och fått stänga av bruset från 
omvärlden. 

Text: Sonja Lundberg 

PS. Fjällvandrarkonfirmanderna konfirmeras i Neder luleå 
kyrka den 3 januari 2015. 

Foto: Urban Bjuhr

En av de korta pauserna för att 

dricka vatten, kanske äta lite  

godis och återhämta sig en smula.

Psalmsång under mässan.

Foto: Mattias Boström

Foto: Urban Bjuhr
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Unga som trivs 
i gammal rörelse 

Laestadianismen är nordens största väckelserörelse 
någonsin. I Luleå är olika grenar av laestadianismen 
fortfarande fulla av liv. Rebecca Asplund och Josef 
Ylipää är levande bevis på att den inomkyrkliga 
rörelsen fortsätter att frodas, trots att den ofta får kritik 
för att hävda ålderdomliga uppfattningar. 

– Det är jätteroligt att det är så många ungdomar 
som stannar kvar i församlingen, säger Rebecca. 

”STORMÖTE” står det på en till-
fällig men välgjord vägskylt som pe-
kar mot ARCUS-hallen. Ingenting 
om datum eller vad det är för sorts 
stor möte. Det är en skylt för de re-
dan invigda. Och de redan invigda 
är många till antalet. ARCUS-hal-
len myllrar av människor i alla åld-
rar. Över 2000 östlaestadianer har 
samlats för ett gemenskapsstärkande 
sommarmöte en helg i juni, inbjudna 
av Luleå fridsförbund som har cirka 
200 medlemmar.

Långväga besökare
Längst in i hallen finns en stor avdel-
ning med bänkar, ett uppbyggt po-
dium för predikanterna och en kyrk-
orgel, transporterad från fridsför-
bundets lokal på Örnäset. Här hålls 
gudstjänster i en aldrig sinande ström 
under helgen. Predikningarna tolkas 
till finska, engelska och ibland teck-
enspråk. De flesta deltagarna har röt-
ter i Tornedalen och det hela känns 
som en utökad släktträff där alla 
känner till alla. Men här finns även 
besökare från Finland, Norge, USA, 
Tyskland, Zimbabwe, Etiopien och 
Kina. Laestadianismen har sina ut-
poster på de mest oväntade ställen. 

I den andra halvan av hallen serve-
ras mat och fika till överkomliga pri-
ser. Cirka 300 frivilliga sköter allt 
från parkering, sjukvård och städ-

ning till mat och fikaservering. Det 
är en imponerande organisation som 
Rebecca Asplund och Josef Ylipää är 
en del av. Vi träffas i serveringshallen 
för ett samtal om hur det är att vara 

ung laestadian idag. De är båda upp-
vuxna i rörelsen och båda spelar or-
gel. Rebecca utbildar sig till kantor 
medan Josef arbetar inom sjukvården 
som undersköterska. 

– Det är jätteroligt att det är så 
många ungdomar som stannar kvar i 
församlingen, säger Rebecca. 

I Luleå fridsförbund finns det unge-
fär 60 ungdomar som är ett stor kom-
pisgäng. De har en gemensam Face-
booksida där aktiviteterna planeras. 
Det kan vara allt från att spela volley-
boll till grillkvällar eller att bara sitta 
hemma hos någon och prata till två 
på natten. 

 – Det är ett väldigt tajt gäng, berät-

Både Rebecca  
och Josef spelar  
orgel. Josef spelar 
på flera gudstjäns-
ter under stor mötet. 
Rebecca utbildar  
sig till kantor  
på Mellansels 
folkhögskola. 
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tar Josef, men det är en öppen grupp, 
om någon vill ta med en klasskompis 
så är det kul, men det händer inte så 
ofta, vilket är tråkigt. 

Rebecca läser till kantor på Mel-
lansels folkhögskola och är hemma 
för sommaren. Hon öser lovord över 
den gemenskap som hon fått genom 
församlingen. 

– Jag skojar inte. Vi har en sådan 
sammanhållning. De starkaste kom-
pisbanden har för mig alltid varit 
inom församlingen.

Josef håller med.
– Tron är ju en så viktig del av ens 

liv. Jag har bra relationer med sådana 
som inte är kristna, men det är enk-
lare med den som man delar samma 
tro med, man förstår varandra. 

Svenska kyrkan 
När de använder ordet församling 
menar de inte Nederluleå försam-
ling eller Luleå domkyrkoförsamling 
utan Luleå fridsförbund som är en 
del av den östlaestadianska riktning-

en. Det är av tradition en inomkyrk-
lig rörelse, även om det knakat en del 
i fogarna genom åren. Här finns en 
uttalad kritik mot vissa vägval som 
Svenska kyrkan gjort. Som till exem-
pel beslutet att öppna prästämbetet 
för kvinnor eller att viga samkönade 
par. Vi talar en hel del om det, även 
om Josef är ganska less på att debat-
ten alltid hamnar där. 

– Man letar hela tiden efter olikhe-
ter, varför inte prata om det som för-
enar oss istället.

Rebecca vill inte döma hela Svenska 
kyrkan, hon tycker att det finns för-
samlingar som vill leva efter Guds 
ord men också många där hon inte 
alls känner igen sig i de teologiska 
utläggningarna.  

– Då funderar jag om jag har en 
framtid som kantor i kyrkan? 

Kvinnliga präster
Samtidigt har hon tankar kring det 
här med kvinnliga präster. 

– Jag har på senaste tiden tänkt, 
är det verkligen så fruktansvärt fel 
om en kvinna blir präst. Vad menar 
Gud egentligen? Jag känner kvinnliga 
präster som är så pass bibeltrogna att 

Fakta Lars Levi Laestadius
Lars Levi Laestadius föddes i Jäkkvik den 
10 januari 1800. Han var en duktig bota-
nist, reformator av jordbruket och hän-
given nykterhetsivrare. Men det som 
skulle göra honom rikskänd var hans pre-
dikningar. År 1844 blev Laestadius ut-
sedd till lappmarksvisitator och kom un-
der en av sina resor i kontakt med same-
flickan Maria Clemensdotter i Västerbot-
ten. Hon hade stor insikt i nådens ord-
ning, det vill säga hur en människa kom-
mer till en sann tro på Gud. Samtalen med 
Maria var omvälvande för den grubblande 
Laestadius som fick känna ”en försmak av 
himlens glädje”.

Väckelsen
Efter mötet med Maria åkte han hem till 
Karesuando och predikade med ny kraft. 
Med ett ymnigt bildspråk var han snar till 
utfall mot den utbredda dryckenskapen 
och skörlevnaden men sen till att pre-
dika om syndernas förlåtelse. Väckelsen 
gick som en löpeld genom Torne lapp-
mark och spred sig vidare till Finland och 

norra Norge. Lars Levi Laestadius dog 
1861 i Pajala där han var kyrkoherde de 
sista åren. Begravningståget sägs ha varit 
det största och, med alla tillresta samer, 
det färggrannaste någonsin i Norrbottens 
historia.

Laestadianismen
Rörelsen stannade kvar inom Svenska 
kyrkan, även om tilltron till präster och 
överhet var låg. ”Så länge Fader vår 
och trosbekännelsen läses i gudstjäns-
ten, ska vi vara med”, sa Laestadius mest 
tongivande efterträdare Johan Raatta-
maa. Men man litade i första hand till de 
egna predikanterna med sammankoms-
ter som ofta övergick i den andliga ex-
tas som kallas för liikutuksia. De väckta 
greps så starkt av predikan att de föll i 
trans, gripna av ångest och glädje. När 
väckelsen var som väldigast vid sekel-
skiftet omfattade den över 600 000 
människor i Sverige, Finland och Norge. 
I Luleå finns det idag både östlaestadi-
aner och västlaestadianer, två grenar av 
väckelserörelsen.

jag hellre skulle gå på en gudstjänst 
med dem än på en med en manlig 
präst som inte vill hålla fast vid Guds 
ord. Men där kan Josef ha en annan 
åsikt.

Och det har han. 
– Jag tror att Gud har en ordning 

om vad som är rätt och fel och vi 
har alla olika uppgifter i en försam-
ling. Nog har jag funderat på det här 
också, men har kyrkan tänkt fel i 
2000 år?

Jesus är vägen
Josef återkommer till det tröttsam-
ma med att diskutera enskilda frå-
gor som homosexualitet eller kvin-
noprästmotstånd. Som om det var 
de konservativa åsikterna som förde 
dem samman. Han vill hellre samtala 
om grundläggande frågor. 

– Som att Jesus är den enda vägen 
till frälsning till exempel. Att försöka 
ha bibeln som grund. Lyft blicken 
från dig själv, lyft blicken mot korset. 
Jag tycker man ska diskutera grun-
derna i kristendomen. 

Text och foto: Ulf Boström

För Rebecca Asplund och Josef Ylipää har 
den laestadianska församlingen Luleå Frids-
förbund betytt en stark gemenskap att växa 
upp i. 

– Alla kanske inte kan säga exakt vilken 
släkt eller familj jag kommer från, men de 
känner igen mig. Man har en plats här, säger 
Rebecca. 
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Nytt om namn
Sofia Fors, ekonomiassistent på för-
samlingsexpeditionen i Nederluleå, har 
gått i pension. Bengt Ersson, kanslichef 
i Neder luleå, har slutat och efterträtts 
av Patrik Samin. Jonas 
Wassermann är ny kyrko-
musiker i Bergnäskyrkan 
och Anna Sellén Wester-
berg ny barn- och ung-
domskonsulent för EFS i 
Sörbyakyrkan.

Patrik Samin.

Våga hoppas!
Årets tacksägelsehelg i Kyrkbyn i 
Gammelstad den 10-12 oktober har 
temat Våga hoppas! 

Utan hopp i vår värld, vårt samhälle 
och vår kyrka, finns varken tro eller 
kärlek. Föreläsarna Karin Burstrand 
och Tobias Lundeqvist kommer att ta 
sig an temat utifrån sina olika sam-
manhang; Karin är domprost i Göte-
borg och Tobias antirasistisk skribent 
i Luleå.

Förutom föreläsningar innehåller 
helgen så mycket mer, vad sägs om en 
kväll med riksspelman Svante Lind-
qvist och Lennart Johansson på piano, 
en konsert med församlingens barn-
körer, möjlighet att prova på kris-
ten djupmeditation, att baka sin egen 
mjukkaka eller följa med på en guidad 
kyrkogårdsvandring. Det finns något för alla åldrar. Vill du 
hjälpa till med något? Kontakta Birgitta F Jonson, 0920-27 
70 33 eller Anna-Karin Jonsson, 0920-27 70 72. Program-
met i sin helhet finns på Nederluleå församlings webbplats. 

Krönika Richard Marklund

Rörelser är färskvara
Rörelser ligger i tiden. Valrörelsen har just avslutats. 
Kroppsrörelserna har kanske återupptagits i motions-
spår och gym efter sommaren. Rörelser har kommit 
och gått i alla tider. Viktiga rörelser i Sverige är och 
har varit bland annat nykterhetsrörelsen, arbetar-
rörelsen, fackföreningsrörelsen och kvinnorörelsen. 
I kyrkans historia har det alltid funnits rörelser. En 
del har bestått och andra har förgått.

I katolska kyrkan har till exempel klosterrörelsen 
varit av stor betydelse på många sätt. Ett av de vikti-
gare bidragen har varit att när kyrkan varit i kris med 
interna strider och korruption så har man valt en fri-
stående påve från klosterleden och det har alltid hjälpt 
kyrkan att bli trovärdigare.

Vi har också rörelser i Svenska kyrkan och inte 
minst i Luleå stift som utgörs av Norrbotten och Väs-
terbotten. EFS och den laestadianska väckelsen kom-
mer från samma grund. Vi kan kalla dem för syskon-
rörelser eftersom lappflickan Maria Clemensdotters 
undervisning kom att få en avgörande betydelse för 
båda rörelserna. Båda väckelserörelsernas betydelse 
framförallt i norr kan inte underskattas. De har varit 
en viktig injektion i Svenska kyrkan.

Rörelser är färskvara. Håller man inte kroppen i rö-
relse på länge så får man träningsvärk. Går det för 
lång tid så stelnar man och det kan vara svårt att hitta 
tillbaka. Rörelser skall vara i tiden. Rörelser är ofta 
kontextuella och bundna till en speciell tid och situa-
tion. Oavsett om det handlar om fackförening, väck-
else eller motion så får inte formerna stelna utan det 
gäller att hitta kropp och hjärta i samklang med sam-
hälle, jord och himmel. 

Alla former av fundamentalism är av ondo. Att utgå 
från ett fundament är något helt annat. Jag hoppas 
i skrivande stund att det blev en bra valrörelse som 
framförallt fick många människor att gå och rösta. En 
demokratisk rörelse är att gå till valurnan.

Jag hoppas att Svenska kyrkan i Luleå skall stå upp 
för både kropp och själ, himmel och jord. Jag hoppas 
att vi alla som bor i Luleå skapar en rörelse där vi står 
upp för grundläggande mänskliga rättigheter. Att vi 
tar avstånd från främlingsfientlighet och att vi skapar 
en dräglig framtid för våra barn. Tillsammans är vi en 
rörelse och vi kan återerövra ordet 
solidaritet eller det gamla svenska 
ordet lagom, att det vi använder 
räcker till alla. I en rörelse behö-
ver det mesta samverka åt samma 
håll.

Richard Marklund,  
kyrkoherde i  
Nederluleå församling Fo
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Kokihop
Till ”Kokihop” är du välkommen oav-
sett om du är mästerkock eller inte vet 
hur man kokar makaroner. Vi lagar mat 
tillsammans och umgås – och har du tur 
får du med dig en extra portion att ta 
med, om du har med dig en tom mat-
låda. Kostnad: 30 kronor. Meddela se-
nast dagen innan om du kommer så att 
vi handlar tillräckligt med mat. Ange då 
också om det är något du av olika skäl inte kan äta. 
Anmäl dig till Victoria Svärdh, 072-222 54 73; ring  
eller sms:a. Tid och plats: Varannan tisdag i Porsö-
kyrkan, start onsdag 8 oktober kl. 17.

Anna Sellén 
Westerberg

Karin Burstrand.

Tobias Lundeqvist.
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MUSIK
21 september kl. 16 
”Tre körer - Tre Läktare!” Körkonsert med  
Schola Cantorum, Arctic Voices och Lyran.  
Fri entré. Luleå domkyrka.

21 september kl. 16
”LÄNGTAN” - konsert med kören LAVA.  
Fri entré. Örnäsets kyrka.

27 september kl. 18
Pelle Karlsson i våra hjärtan. Konsert med 
Maria kören, Sörbyakyrkans projektkör. Solist: 
Mona Thornéus. Lennart Johansson och Niklas 
Thornéus. Sörbyakyrkan. 

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

11 oktober kl. 19
En kväll med riksspelman Svante Lindqvist och 
Lennart Johansson på piano. Petrigården. 

12 oktober kl. 16
Alice Tegnérprogram. Luleå dom-
kyrkas vokal ensemble och flick-
kören Diskantkören. Fri entré.  
Luleå domkyrka.

19 oktober kl. 16
Konsert med domkyrkans damkör och liten  
orkester. Ur programmet: Mässa i A av J  
Rheinberger. Fri entré. Luleå domkyrka.

25 oktober kl. 18
Musikalkonsert med Nederluleå Ungdomskör 
under ledning av Andreas Söderberg. Sånger ur 
bland annat Fantomen på operan, Chess och 
Kristina från Duvemåla. Nederluleå kyrka.

26 oktober kl. 16
”Musik till förtvivlan och tröst”. Konsert till 
20-årsminnet av passagerarfärjan Estonias för-
lisning. Medverkande: Nya Motettkören, under 
ledning av Samuel Lind. Markus Wargh, orgel. 
Fri entré. Luleå domkyrka.

26 oktober kl. 16
”Höstglimtar”. Nina Sandell, fiol, piano och  
orgel och Maria Ruottinkoski, sång. Fri entré. 
Örnäsets kyrka.

2 november kl. 18
Allhelgonakonsert med musikhögskolans 
kammar kör under ledning av Erik Westberg. 
Duruflés requiem samt verk av Lidholm och  
Eriksson. Nederluleå kyrka. 

9 november kl. 16
Pianokonsert med professor Viktor Abramov 
från Ryssland. Fri entré. Luleå domkyrka.

16 november kl. 18
Orgelkonsert med professor Gary Verkade. 
Bach Leipzigskoraler, första delen. Fri entré.  
Nederluleå kyrka.

23 november kl. 16
Sånger på samiska, finska och meänkieli. Kon-
sert med gruppen VAIMO. Pia-Maria Holmgren, 
sång och gitarr, Jörgen Gustavsson, piano, 
Christina Lundh, bas, Dick Ask, cajuntrumma, 
Seppo Härkönen, sång och elgitarr, Maria 
Ruottinkoski, sång. Fri entré. Örnäsets kyrka.

GUDSTJÄNSTER
21 september 
Seurakuntamatka Storforsenille. Juma-
lanpalvelus, lounas ja aikaa luonnossa 
liikkumiseen. Hinta 150kr. Suomenkieli-
set Jumalanpalvelukset jatkossa: joka toinen 
sunnuntai klo 14 Örnäsetin kirkossa: 5/10, 
19/10, 2/11. 

21 september kl. 18
Pilgrimsmässa. Nadja Eriksson, Hortlax kyrkokör 
under ledning av Christiane Rödder Steiner, Pil-
grimskören, med flera. Mjölkuddskyrkan.

28 september kl. 11
Psalmgudstjänst i Hertsökyrkan.

28 september kl. 11
Mässa för stora och små. Före gudstjänsten  
frukostbuffé för alla åldrar i Örnäsgården  
kl. 9–10.45. Aktiviteter för barnen.  
(Även 26 oktober). Örnäsets kyrka.

2 oktober kl. 10.30
Vardagsgudstjänst med babysång. Tema höst-
fest. Servering av soppa. Mjölkuddskyrkan.

5 oktober kl. 11
Familjegudstjänst med barnbibelutdelning. 
Björkskatakyrkan.

5 oktober kl. 18
Mysterium - en mässa om livets insida. Schola 
Cantorum, Pilgrimskören, Chorus Elina. 
Mjölkuddskyrkan.

10 oktober kl. 18
Sinnesromässa. Musik, delningar, bön, nattvard. 
Mässan inleder tacksägelsehelgen i Kyrkbyn. 
Nederluleå kyrka. 

12 oktober kl. 11
Festmässa. Domprost Karin Burstrand, Nederlu-
leå församlings amatörorkester och medarbeta-
re. Nederluleå kyrka.

12 oktober kl. 18 
Musikal ”Låt Bibelns bilder leva”. Te-
mamässa för alla åldrar om Bibelns be-
rättelser. Barnbibelutdelning. Sarah 
Lantz, präst, barnkörer från Mjölk-
udden, Björkskatan och Örnäset, Gert 
Lundström, diakon. Mjölkuddskyrkan.

24 oktober kl. 17
Tacokväll med enkel familjegudstjänst. Även den 
21 november. Anmälan senast måndagen innan, 
tel. 0920-26 49 15. Hertsökyrkan.

28 oktober kl. 10.30
Barnens allhelgonahelg. Luleå domkyrka.

31 oktober kl. 19
Musikgudstjänst i allhelgonatid. Pilgrimskören 
under ledning av Mikael Jacobsson. Sarah Lantz, 
präst. Mjölkuddskyrkan.

1 november kl. 16
Minnesgudstjänst. Stefan Widman, präst, Ne-
derluleå kyrkokör under ledning av Andreas Sö-
derberg. Nederluleå kyrka.

2 november kl. 11
Gudstjänst i allhelgonatid. Urban Bjuhr, präst. 
Bergnäskyrkan.

2 november kl. 17
Gudstjänst i allhelgonatid. Victoria Svärdh, 
präst. Porsökyrkan. 

9 november kl. 18
Jazzmässa. Mässa gestaltad musikaliskt av  
Steve Dobrogosz. Schola Cantorum och  
domkyrkoförsamlingens stråkensemble,  
Mikael Jacobsson, musiker. Sarah Lantz, präst. 
Mjölkuddskyrkan.

23 november kl. 11
Barnbibelutdelning. Barn- och babysång. Kyrk-
korv. Luleå domkyrka.

23 november kl. 11
Gudstjänst för stora och små med barnbibelut-
delning. Före gudstjänsten frukostbuffé för alla 
åldrar i Örnäsgården kl. 9-10.45. Örnäsets 
kyrka.

MÖTESPLATSER
23 september kl. 11
Tisdagsluncher på Café Glimten, kl.11 från 23 
september till och med 25 november. Lunch-
servering, andakt och program av olika slag. 
Lunchpris 60 kr. Information: Karin Sandlund 
Naréus, 0920-26 48 40. Café Glimten, Örnens 
äldreboende, Trädgårdsgatan 23.

25 september kl. 16.30-18
After Work med tacobuffé. Petrigården. Anmä-
lan senast den 23 sept. till 0920-27 70 00. 

30 september kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Glimtar från Einar Ekbergs liv och 
rika sångskatt”. Sång och dragspel med Greger 
Andersson och Erling Stenmark. Lunch 50 kro-
nor. Sörbyakyrkan.

30 september kl. 17.30
Arkikirkko – Kyrkkväll på finska för alla 
åldrar. Iltaruokaa ja iltalauluja kaikenikäi-
sille Hertsön kirkolla tiistaisin kerran 
kuussa klo 17.30-19. (Oma laululeikkituokio 
0-5-vuotiaille jo klo 17). Tervetuloa: 30/9, 
28/10, 25/11. En gång i månaden kl. 17.30 
– 19. Vi äter en enkel middag tillsammans och 
samlas därefter till sång i kyrkan. Hertsökyrkan.

4 oktober kl. 9-11
Kvinnofrukost ”Bibliska kvinnor i ord och bild” 
med Eva Söderström, konstnär, teolog och för-
fattare. Frukost och föredrag 50 kronor. 
Petrigården.

14 oktober kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Love Life – be the change”. Vo-
lontären Jennie berättar om sitt arbete i Ghana 
och förklarar hur vi alla kan åstadkomma för-
ändring utifrån våra olika möjligheter. Lunch 50 
kronor. Sörbyakyrkan. 

16 oktober kl. 11
Ystävien pysäkki - Vännernas hållplats 
(på finska). Keidashetki herkullisen kah-
vipöydän ja mukavan ohjelman äärellä. 
Torstaisin kerran kuussa klo 11-13. Tervetuloa 
koolle 16/10, 20/11, 11/12. En oas med hem-
bakat kaffebröd och trevligt program. Dam-
klubbrummet, Örnäsgården.

28 oktober kl. 11.30
Tisdagslunch. ”Att insjukna i styrka”. Eva Rosen-
dahl berättar om utbrändhetens sanna verklig-
het och farhågor. Lunch 50 kronor. 
Sörbyakyrkan.

29 oktober kl. 19.30
Värmande bibelsamtal med Birgitta F Jonson. 
Sockenstugan, Kyrkbyn. 

30 oktober kl. 13
Stickcafé. Stadsökyrkan. 

4 november kl. 9-15
Sjukhuskyrkans dag. Öppet hus, fika, sång och 
musik. Sunderby sjukhus entré och sjukhus-
kyrkans lokaler.

6 november kl. 18
Kristen djupmeditation. Introduktion för nybör-
jare kl. 17.30. Bagarstugan vid Prästgården, 
Gammelstad. 

15 november kl. 15-17
Afternoon Tea. Bergnäskyrkan.

Det här är ett urval av allt som händer i  
församlingarna. OBS! Med reservation för  
eventuella ändringar.  
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/lulea
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Kör för killar
En kör för pojkar 8-12 år, 
startar i höst i centrala Lu-
leå. Övning i körrummet, 
Nygatan 10, måndagar kl. 
16.30-17.10. Intresserade 
kan höra av sig till körle-
dare Monica Wasberg tel. 
0920-26 48 73, eller e-post: 
monica.wasberg@svenska-
kyrkan.se.

Hemma med barn i höst?
Liten och stor med barn- och babysång 
anordnas i flera kyrkor i Luleå, och är 
träffpunkter för barn i åldern 0-5 år 
tillsammans med förälder eller annan 
vuxen. Läs mer om tider och platser på 
www.svenskakyrkan.se/lulea

Jourhavande präst på nätet
Efter att ha funnits i nästan 60 år på telefon är det nu 
möjligt att både chatta med och skriva brev (digitalt) 
till jourhavande präst. Man kan chatta måndag till 
torsdag mellan klockan 20 och 24 eller skriva ett di-
gitalt brev när som helst på dygnet. Inget av det man 
skrivit eller prästen svarat sparas. Prästen har absolut 
tystnadsplikt. Jouren är gratis och öppen för alla. Man 
behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller tro på Gud 
för att ta kontakt. Man ringer gratis inom Sverige. 

Jourhavande präst ersätter inte själavården i försam-
lingarna – den kompletterar den och är församlingar-
nas sätt att gemensamt erbjuda akut själavård. Det är 
präster i olika åldrar från församlingar över hela lan-
det som chattar och svarar på breven. 

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Här sjunger gosskören i Upp-
sala domkyrka. Nu startar Luleå 
domkyrka en gosskör. 
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Missbruk i familjen?
I höst startar nya Tillsammansgrupper för barn (7-12 
år) och ungdomar (13-18 år) som lever i familjer där 
det finns eller har funnits missbruk. Grupperna träf-
fas efter skoltid en eftermiddag per vecka och att vara 
med är gratis. Ledarna har tystnadsplikt och det som 
sägs inom gruppen stannar där. Grupperna startar i 
centrala Luleå vecka 41. Kontaktperson för barngrup-
pen: Ulrika Enström, 0920-27 70 83, för ungdoms-
gruppen: Anna-Carin Roos, 0920-27 70 73. Föräld-
rar som har barn i någon av grupperna har möjlighet 
att träffas i en föräldragrupp. Kontaktperson är Inger 
Asplund, 0920-27 70 34. Tillsammansgrupperna är 
ett samarbete mellan Nederluleå församling och Luleå 
kommun.

Mångkulturellt i Bergnäskyrkan
Vill du vara med och bidra till 
ett öppet och mångkulturellt 
Luleå? Till den mångkulturel-
la mötesplatsen i Bergnäskyr-
kan är alla välkomna, oavsett 
ålder, bakgrund eller religion. 

Vi umgås, knyter nya kontakter och utbyter idéer och er-
farenheter med varandra. Det finns möjlighet att till exem-
pel låna datorer, laga mat och baka, måla, läsa, sticka och 
sy, sjunga, dricka en kopp kaffe eller helt enkelt bara sitta 
ner och prata tillsammans. Det är gratis och vi bjuder på 
fika. Mötesplatsen är öppen måndagar kl. 13-16. 

Kontakta Marianne Marklund, diakon, tel. 0920-27 70 
63, om du vill veta mer. 

Samtal om Gud
Gudsupplevelser är temat för hös-
tens samtalskvällar i Prästgården i 
Gammelstad.
Torsdag 25 september kl. 19. 
Den enkla formen – självreflektion och 
tro i Dag Hammarskjölds bok Väg-
märken. Anna-Stina Svedberg, domkyr-
kokaplan i Luleå domkyrkoförsamling.
Torsdag 23 oktober kl. 19. 
Stigar bland själar och helgon. Richard 
Marklund, kyrkoherde i Nederluleå 
församling.
Torsdag 20 november kl. 19. 
Gud, använd mig! Maria Karlsson, 
präst i Nederluleå församling.
Torsdag 18 december kl. 19. 
Maria – Gudsmoder och vanlig mam-
ma. Birgitta Ryås, präst i Nederluleå 
församling. Birgitta.

Maria.

Richard.

Anna-Stina.
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Kyrkorgel för barn 
Barn i åldern 6–12 år kan få chansen att få nybörjar-
undervisning på kyrkorgel (begränsat antal platser).
Kontakta kyrkomusiker Lena Stenlund i Luleå dom-
kyrkoförsamling om du vill veta mer: Tel. 0920-26 
48 16, eller e-post: lena.stenlund@svenskakyrkan.se.

Ett stort instrument kan vara spännande för barn att prova på.
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Kultur

Den 28 september 1994 är färjan 
och passagerarfartyget M/S Es-

tonia på väg från Tallinn till Stock-
holm. Det blåser mycket hårda vin-
dar och vågorna är höga. Mitt i nat-
ten, på öppet hav mellan finska Utö 
och estniska Dagö, inträffar olyckan. 
I den hårda sjön slits fartygets bog-
visir loss, vattenmassor strömmar in 
på bildäck, fartyget får kraftig slag-
sida och sjunker. Katastrofen är ett 
faktum. Av de 989 personer som 
finns ombord omkommer 852. 

Några år senare, 1997, skriver 
den finländske kompositören Jaako 
Mäntyjärvi körstycket Canticum ca-
lamitatis maritimae till minne av 
katastrofen. 

– Texten innehåller ordagrant 
vad som sades i de finska nyhe-
terna om Estonia, fast på latin. 
Musiken är smärtsamt vacker, berät-
tar Samuel Lindh, körledare för Nya 
Motettkören.

– Det är en mansröst som sjunger 
nyhetstexten. Parallellt är det en flick-
röst som sjunger en folkmelodi häm-
tad från psalmen ”Närmare Gud till 
dig”, vilket sägs vara det sista som 
fartygsorkestern spelade vid Tita-

Nya Motettkören, under ledning av Samuel Lindh, ger konserten ”Musik till förtvivlan och tröst”, söndag 26 oktober kl. 16 i Luleå domkyrka.  
Det är fri entré.

Prata om sorgen
I höst startar vi en samtalsgrupp om sorg på LTU. Den är till för dig som 
förlorat någon i din närhet – familjemedlem, partner eller vän och oavsett 
om det skett nyligen eller om det har gått en längre tid. Vid fem tillfällen 
kommer vi att träffas för att samtala kring på förhand givna teman, uti-
från våra egna erfarenheter. Det vi delar med oss av stannar inom gruppen. 
Vi bjuder på ett enkelt fika. Start den 8 oktober kl. 18 i Andrummet C 302 
på LTU. Anmäl dig till universitetspräst Victoria Svärdh, 072-222 54 73; 
ring eller sms:a.

Musik till minne av Estoniakatastrofen

nics undergång. Det är många fartygs-
referenser i det här verket. Hela kö-
ren sjunger texter ur Requiem, alltså 
dödsmässan.

Samuel Lindh hade länge funde-
rat på att använda körverket ifråga 
när han upptäckte att det nu är 20 
år sedan Estoniakatastrofen, ett pas-
sande tillfälle att framföra den vackra 
minnesmusiken. 

– Dessutom är det i år 10 år sedan 
tsunamikatastrofen i Thailand, fast 
den inträffade vid jultid. 

Konsertdatumet är satt till den 26 
oktober, helgen före allhelgonahel-
gen, det vill säga den helg då vi av tra-
dition minns och uppmärksammar de 
nära och kära som vi mist.

Konserten i domkyrkan kommer 
förutom Mäntyjärvis verk att inne-
hålla verk av andra kompositörer. 
Bland annat Miserere som italienaren 
Gregorio Allegri, född på 1500-talet, 
skrev. 

– Den musiken var exklusivt för-
behållen att framföras i Sixtinska ka-
pellet i Rom under Stilla veckan. No-
terna var hemliga, men det sägs att 
Mozart en gång var i Rom och lyss-
nade, för att sedan efter genomlyss-
ningen gå hem och skriva ner no-
terna, berättar Samuel Lindh.

Vid konserten medverkar även 
Markus Wargh med improvisationer 
på orgel.

– Det blir en konsert som går från 
yttersta förtvivlan till en strimma av 
ljus, säger Samuel Lindh. 

Text: Karin Holmgren Tyskling
Foto: Gert Lundström

I höst är det 20 år sedan Estoniakatastrofen, en fartygsolycka 
som krävde 852 människoliv. Till minne av Estonias förlisning 
håller Nya Motettkören en konsert i domkyrkan ”Musik till 
förtvivlan och tröst”.
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Morgon mellan fjällen. Hör hur  
bäck och flod, sorlande mot hällen, 
sjunger: Gud är god, Gud är god. 

Psalm 179 

Text: Okänd amerikansk författare ca 1850,  
B. Ehrenberg-Posse 1852. 
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