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En stor och viktig del av kyrkans uppdrag ge-
nom historien har handlat om undervisning 
och lärande om den kristna tron, och gör så 
än idag. I detta nummer av Kyrkobladet vill 
vi presentera en del av hur vi i församlingen 
idag försöker förverkliga det uppdraget.

Det finns så mycket att lära sig om livet och 
om trons verklighet. Och det är en del av den 
mänskliga naturen och drivkraften att stän-
digt lära sig - och på så vis växa och mogna 
som människa. Vad vi aldrig får glömma är 
att lärande och liv aldrig går att skilja åt. Att 
allt vi lär oss också måste levas och prövas 
för att bli en verklighet, ja att leva som vi lär 
och lära som vi lever. 

Det berättas att en liten pojke en gång gick till 
en sjöman och frågade honom om vad vind är 

för något. Sjömannen funderade ett tag och 
svarade sedan:
- Jag vet inte så mycket om vind. Men det vik-
tigaste är inte att veta utan att lära sig hissa 
segel rätt.

Det är först när vi får kliva in i trons verklig-
het, när vi får pröva den i våra liv och förhålla 
oss till den, som den verkliga undervisningen 
blir till. 

Vad har du för erfarenheter av kristen under-
visning när den varit som 
bäst och mest givande?

Att leva 
som vi lär 
och lära 
som vi lever

MATTIAS JOHNSELIUS                           
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KALIX
Sjung och lek, öppen verksamhet 
för föräldrar med barn 
fredagar 9-12 i Prästgården

Babysång på Familjecentralen startar så snart 
det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Miniorer, gruppverksamhet för lågstadiebarn
Måndagar 17.30-19
OBS! Start v 38!

Vi startar med middag kl 17 för de som önskar.

Kontakta Elisabeth Sandström 0923-698 20 
för mer information

Vi jobbar på att starta nåt skoj för dig som går 
på mellanstadiet så håll öron och ögon öppna! 
Mer info kommer i Kalixguiden.

Ungdomsgrupp för dig på högstadiet och 
gymnasiet.
Tisdagar 18-21
Vi samlas till mässa i Kalix kyrka och fortsätter 
sedan i Änglagården
Kontakta Stefan Kinnunen 0923-698 17 för 
mer information

Grupper och öppen 
verksamhet
TÖRE FÖRSAMLINGSHEM
Sjung och lek, öppen verksamhet för 
föräldrar med barn
torsdagar 9-10.30

Miniorer, gruppverksamhet för lågstadiebarn
måndagar 14-16
tisdagar 14-16

Skapa och upplev, gruppverksamhet för 
mellanstadiebarn
onsdagar 14-16 
OBS! Start v 38!

Kontakta Lotta Eriksson 0923-69813 
för mer information

MORJÄRV FÖRSAMLINGSHEM
Gruppverksamhet för låg- och 
mellanstadiebarn

onsdagar 14.30-16.30

Kontakta Lotta Eriksson 0923-698 13 för mer 
information

BETEL I YTTERBYN I SAMARBETE 
MED EQUMENIAKYRKAN 
Kyrkis för lågstadiebarn onsdagar 14-16 

Fredagsmys för föräldrar hemma med barn 
fredagar 9-12 

Kontakta Elisabeth Sandström 0923-698 20  
för mer information

Vi jobbar på att starta nåt skoj för dig som går 
på mellanstadiet så håll ögon och öron öppna 
mer info kommer i Kalixguiden!! Aktiviteter 
under höstlovet annonseras i Kalixguiden.

Start 
v37
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Vi samlar gamla 
muggar till ett 
projekt med 
mellanstadiebarn.
Ta gärna en med 
dig, det gör inget 
om den är lite 
trasig.
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Jag heter Adrienn Fonda. Från och med sommaren jobbar jag i Kalix församling.

Att jobba med människor, särskilt med barn är en stor del av 
mitt liv. Medan jag studerade pedagogik och teologi jobbade jag 
i fem år med en barngrupp i en luthersk församling i Budapest.

Under mitt arbetsliv har jag mest jobbat i skolans värld och 
inom konst- och kulturområdet i Budapest, Stockholm och Töre. 
Teologi och kyrkan var mina fritidsintressen därför valde jag 
att leda söndagsskola och organisera sommarläger för barn och 
ungdomar. Dessa intressen ledde mig även till Kalix församling.

Jag ser fram emot att träffa er samt finnas i och för försam-
lingen.

Allt gott tills vi ses!

Gyllene regeln är central för församlingens 
barn- och ungdomsarbete och arbetas med 
på olika sätt. Den säger: Allt vad ni vill att 
människorna ska göra för er, det ska ni ock-
så göra för dem, Matteusevangeliet 7:12.

Vi använder olika teman, kreativa aktivite-
ter, pyssel, lek och spel mm, speciellt inför 
jul och påsk, som är avgörande höjdpunkter 
under kyrkoåret.

Jesus sade: Låt barnen komma hit till mig 
och hindra dem inte: Guds rike tillhör så-
dana som de, Markusevangeliet 10: 14.

Jesu ord om dopet och tron: Åt mig har getts 
all makt i himlen och på jorden. Gå därför 

ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i 
Faderns och Sonens och den heliga Andens 
namn och lär dem att hålla alla de bud jag 
har gett er. Och jag är med er alla dagar till 
tidens slut, Matteusevangeliet 28:18-20.

Vi vill vara sammanhang att växa, vara del-
aktiga och trivas i. Vi vill visa på undren i 
berättelserna, Guds plan och tanke för varje 
människa och gemenskapen 
med honom och varandra.

Välkommen att dela gemen-
skapen!

Välkommen till barn- och ungdomsverksamheten

ELISABETH SANDSTRÖM                        

Ny fritids- och ungdomsledare!

Vi hälsar Adrienn välkommen 
till vår församling!
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Samlar du kort? Pokémon, fotboll, hockey, häst...
Från och med hösten 2020 kommer du att kunna 
samla på kyrkokort hos oss på miniorerna, juniorerna, 
vardagskyrkan m.m. Kyrkokortens framsida gör vi och 
de kommer att handla om olika människor, djur, saker 
från Bibeln, se exempel, men vi behöver din hjälp att 
designa kyrkokortets baksida.

Kyrkokort - Rittävling
för barn 6-12 år

5

Vi ser fram emot att se ditt bidrag!

GÖR SÅ HÄR:
- Rita eller måla på ett papper i A5-storlek eller i 
storleken 6,5 cm x 9 cm, eller i datorn.
- Använd starka färger: tusch eller annan målar-
färg om du väljer papper.
- Designa kyrkokortets baksida hur du vill, som 
du tycker att det passar bäst till kortet.
OBS! bilden ska innehålla ordet: Kyrkokort.
- Skicka in ditt bidrag med ditt namn, ålder och 
din förälders mailadress och telefonnummer till 
oss senast den 25 september.
Adress: 
Kalix Församling, Kyrkogatan 1, 952 34 Kalix
kalix.forsamling@svenskakyrkan.se
Märk kuvertet/mejlet: ”Rittävling”
Vinnaren presenteras och alla bidragen visas vid 
familjegudstjänsten i Töre den 4/10 samt på 
vardagskyrkan i Kalix den 9/10.

Vid frågor ring: 
Adrienn Fonda 0923-698 04
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Musicalix 
för barn mellan 

åk 3-6

Torsdagar på Församlingsgård
en

 k
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Vocalix 
för ungdomar 
mellan åk 7 & 

gymnasiet

Anmälan Britt-Inger Burman, 0923-698 06 eller via mail britt-inger.burman@svenskakyrkan.se
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Svenska kyrkans rekommendationer för körverksamhet.

Kalix församlings barn- och ungdomskörer
Start v38
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Tacomeny och efterrätt på varje träff
Kostnad: 2 vuxna med barn 80 kr. 
1 vuxen utan barn 60 kr. 
Barn upp till 18 år gratis.

Vardagskyrka för hela 
familjen ht 2020

Kalix församlingsgård
Fredag 11/9, 9/10, 6/11, 4/12 kl 17-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Töre församlingshem
Torsdag 10/9, 12/11 och onsdag 9/12 kl 16.45-18.45
VOLONTÄRER SÖKES! Kontakta Helene Hedlund 0923-698 54, Ann-Charlotte Eriksson 0923-698 13
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Tisdag utan soppa
Det kommer fortfarande att dröja en period innan 
vi kan starta upp Tisdag med soppa, men vi hoppas 
kunna komma igång efter årsskiftet. 

Under hösten ska vi försöka hitta på lite 
andra saker och kanske också samlas i mindre 
grupperingar. Allt för att kunna fylla de riktlinjer 
som Folkhälsomyndigheten ger oss. Håll utkik efter 
Tisdag utan soppa i höstens annonser i Kalixguiden!

Brita, Elisabeth, Lena, Mattias

Kalix församlings barn- och ungdomskörer

När de här raderna skrivs är diskussionen i 
media i full gång huruvida körer kan öva och 
om det är dags att se över begränsningen på 
50 personer vid sammankomster.

Vad som kommer att hända vet vi inte, men 
vi försöker planera en verksamhet som möj-
liggör att vi kan träffas inom det regelverk 
som nu gäller. Det innebär att det kan bli 
förändringar i de verksamheter som redan 
är planerade, saker kan läggas till eller dras 
ifrån beroende på hur regelverket förändras. 
Men fram till att någon förändring sker så 
gäller fortsättningsvis de regler som Folk-
hälsomyndigheten beslutat.

Håll utkik i annonsblad och predikoturer 
samt på vår hemsida där vi kommunicerar 
pågående verksamheter och eventuella för-
ändringar.

Det blir en 
annorlunda 
höst i år

ANDERS GUSTAFSSON                            

Stanna hemma om du är sjuk!    Tvätta händerna ofta!    Håll avstånd – både utomhus och inomhus!
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Visa under
Jag vill dela några ord om undervisning.  
När jag läser ordet undervisning får jag någ-
ra fria associationer.

Under och visa. Kan undervisning egentligen 
handla om att man vill visa under? Är det så 
att man vill berätta om alla fantastiska saker 
som finns på jorden till någon som vill veta 
och alltså då är nyfiken, mottaglig. Vem vill 
visa på världens alla under?

Oftast är det mamma, pappa eller annan 
vuxen som spontant förenklar sitt språk och 
pratar babyspråk för att den minsta ska lära 
sig kommunicera med ord. Det är ett stort un-
der att ett barn lär sig språk och mer kunskap 
om världen genom att lyssna och härma. Ett 
under sker när man visar vägen.

Om nyfikenheten om undret om världen för-
svinner kan kunskap och glädje av allt det 
intressanta gå förlorad.  Jag har haft sådana 
perioder i mitt liv. En känsla av att tappa 
färger och toner har landat och stannat en 
period och gjort mig stum. Att bli hörande, 
seende och delande igen har tagit sin tid.

Vi har får på ängen. De är inte våra får. I 
sommar har bibelns berättelser om fåren och 
herden blivit levande för mig. Att få se fåren 
känna igen sina ägare och hur de följer dem 
har varit den bästa undervisning jag har fått. 
Fåren känner inte min röst, de känner inte 
igen mitt ansikte och min gångstil – inte än 
i alla fall! Men ägaren känner de igen från 
långt håll.

Jag tror att det kan vara allmänt svårt att ta 
till sig undervisning om Gud. Vi kan ha alla 
sorts hinder som stoppar oss. Ofta handlar 
det om att vi har räknat bort Gud från vårt 
liv. Den som har skapat alla under, inklusive 
oss, har blivit ointressant. Men jag tror att 
Gud själv inte har tappat räkningen på oss, 
sina får. Den gode herden Jesus vill hjälpa oss 
att känna samhörighet. Han viskar nu i ditt 
öra det tystaste och klaraste budskapet: Du 
är älskad. Oavsett hur vilsen du känner dig. 
Du är älskad.
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Osoita ihme

MINNA MIETTINEN                                    

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, 
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, 
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, 
ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig 
trygg.

Psaltaren 23:1-4

Haluan jakaa joitakin ajatuksia opettami-
sesta. Ruotsinkielinen sana ”undervisning”, 
opettaminen, jossa sanat ihme ja osoittaa 
ovat yhdistyneinä, saivat minut kirjoittamaan 
joitakin ajatuksenkulkuja.

Niin, voiko se opettaminen itse asiassa olla
sitä, että haluaa osoittaa ihmeitä. Jos se onkin
niin, että se joka haluaa opettaa, haluaa ker-
toa toiselle ihmeistä. Opettamisen edellytyk-
senä on siis halu jakaa ja vastaanottaa. Kuka 
kertoisi maailman eri ihmeistä?

Useimmiten äiti, isä tai joku muu aikuinen 
aloittaa ihmeistä kertomisen samaistumalla 
lapsen tasolle, toistamalla, lepertämällä ään-
teitä ja sanoja. Näin lapsi oppii vähitellen, 
kuunnellen ja matkien kielen sekä hahmoit-
taa maailmaa. Se on yksi maailman suurim-
mista ihmeistä, yhteys joka syntyy, ymmärrys.

Jos uteliaisuus maailman ihmeistä katoaa, voi 
myös tieto ja ilo kaikesta mielenkiintoisesta 
hävitä. Minulla on ollut tälläisia aikoja elä-
mässäni. Olen kadottanut värit ja sävyt, men-
nyt hiljaiseksi. On mennyt pitkiäkin aikoja 
ennen kuin olen jälleen pystynyt vastaanot-
tamaan, kuulemaan, näkemään ja jakamaan.

Meillä on tänä kesänä naapurin lampaat pel-

lolla laiduntamassa. Raamatun kertomukset 
paimenesta ja lampaista ovat vasta tänä kesä-
nä tulleet minulle eläviksi. Olen nähnyt kuin-
ka lampaat tunnistavat omistajansa ja kuinka 
ne seuraavat heitä. Lampaat eivät tunne mi-
nun ääntäni, eivät tunnista kasvojani eivätkä 
tapaani kävellä – eivät ainakaan vielä! Mutta 
omistajansa, paimenensa, ne tunnistavat kau-
kaa.

Uskon, että meillä voi olla vaikea ottaa vas-
taan opetusta Jumalasta. Meillä voi olla mo-
nenlaisia estoja. Voi olla niin, että emme vain 
enää saata sisällyttää Jumalaa elämäämme. 
Hän, joka on luonut kaiken, jopa meidät 
itse kukin, hänestä on tullut meille mitään-
sanomaton ja tylsä. Uskon kuitenkin, ettei 
itse Jumala jätä meitä ketään katraastaan 
laskematta. Hyvä paimen Jeesus haluaa, että 
kuulumme joukkoon. Juuri nyt hän kuiskaa 
korvaasi hiljaisimmat ja selvimmät sanat:
Olet rakastettu. Riippumatta 
siitä kuinka hukassa tunnet 
olevasi. Olet rakas.
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Har du någon gång känt dig stukad av livet? 
Att allt som varit bara försvunnit och du har 
fallit och marken när den kom mot dig var 
hård. Omständigheter ändras snabbt och 
ibland brutalt. Mefiboset var en ung pojke 
som hade alla förutsättningar till lycka och 
välgång. Barnbarn till kungen i landet. Men 
omständigheterna förändrades och både hans 
pappa och farfar dog i kriget. Mefibosets 
barnskötare skyndade iväg med honom i fam-
nen om någon skulle vara ute efter pojken. 
Eller kanske var det att hon önskade skaffa 
sig en fördel gentemot kungahuset – vem 
känner till alla syften människan har? Poj-
ken föll, skadade fötterna för livet, förlorade 
familjen, och levde gömd under många år. 
Vad som hände med hans inre säger texten 
inte så mycket om.

Berättelsen finns att läsa i Bibeln, och har inte 
bara ett historiskt värde. I varje människas 
berättelse Bibeln igenom kan vi hitta ett igen-
kännande i vårt eget liv. Alla känner inte igen 
sig i allt, men där finns något för alla. Bibeln 
bygger inte upp framgångshistorier, aldrig 
några snabba lösningar, utan grunden hand-
lar om relationer till oss själva, till andra och 
till Gud. Det är inte för inte vi under julen i 

kyrkan firar ett litet nyfött barn år ut och år 
in. Det påminner om att Jesus lät sig födas in 
i det lilla stallet, lät sig bäras och tas omhand 
av människor, tillät sig utsatthet. Allt för att 
hjälpa oss förstå att Gud vill vara delaktiga i 
våra liv. Men som Maria, Josef, herdarna, de 
visa männen fick sträcka fram armarna för att 
hålla barnet i famnen så får också vi sträcka 
oss mot Gud för att fortsätta ta emot. 

Tillbaka till Mefiboset, vad hände med ho-
nom? Som vuxen, stukad av livet, hade han 
ingen plats mer än att några av tjänarna i 
hovet visste var han fanns. Den nya kungen 
hade börjat fundera, fanns det någon från 
den gamla kungafamiljen kvar som han kun-
de göra skillnad för, visa omsorg? Jag tänker 
mig att nu hade tjänarna lärt känna den nya 
kungen så väl att de tordes berätta och vå-
gade tro att den nya kungen var barmhärtig. 
Mefiboset, fick livet tillbaka och en plats vid 
kungens bord. Livet blev inte vad det varit, 
människorna som var borta kunde inte er-
sättas men han fick ett liv i frihet, en plats i 
gemenskap.

Berättelsen berättar en historia men den be-
rättar också att Gud inte glömmer oss, och 
att det finns en berättelse för oss av igenkän-

Allt som bibeln Allt som bibeln 
har att lära osshar att lära oss

Kung David och drottning Ester Marta
Profeten Jeremia
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nande, där vi kan lära att vi är sedda, viktiga 
och att det finns alltid mer i livet som vi får 
ta del av som ger upprättelse, trygghet, ge-
menskap.

SOMMARKONFIRMANDERNA 
MÖTER KUNG DAVID

Sommarkonfirmanderna och församlingens 
ledarskola fick under ett par timmar i juni 
möta några olika bibelkaraktärer. Kung Da-
vid, drottning Ester, profeterna Samuel och 
Jeremia, Tabita, Rut samt Marta. Visst kan 
man undra vad för igenkänning unga männ-
iskor ska ha i dessa bibelkaraktärer? 

Där fanns kung David som ”dansade i all sin 
kraft” av glädje bland sitt folk i egenskap 
av kung och som bjöd folket på gatorna på 
honungskakor när glädjen var på topp. Men 
där fanns också David som ung pojke, som 
när profeten Samuel frågade om pappans 
söner, inte räknades upp av sin far - då var 
han den som inte räknades, den vars upp-
gift var att vakta fåren. Davids tro på Gud 
återspeglas ofta i de psalmer han skrev, men 
lika ofta i hans psalmer finns där också hans 
utsatthet, hans passion, alla frågor han käm-
pade med. För visst är det så i livet, att vi 
lever med frågor, funderingar som ibland får 

ta plats, ibland trycks 
bort och ibland disku-
teras öppet.  

De mötte också invandraren Rut som fick 
lära sig ny kultur, nya regler och som valde 
bort sitt liv för att finnas för en gammal 
kvinna som varit hennes svärmor. Och Mar-
ta fick de möta, hon som fick göra allt när 
systern satt ner och lyssnade på Jesus.

Tanken med att ungdomarna fick möta 
dessa karaktärer var i första hand inte att 
lära dem deras namn eller tidigare existens, 
utan snarare vandra med en stund i deras 
livsberättelse. Ge möjlighet till reflektion och 
igenkännande, ge utrymme för frågor och 
diskussion. Det handlar om att upptäcka hur 
viktigt allas våra liv är i en större berättelse, 
där Gud finns med och vill hjälpa, styrka, 
leda och hämta styrka och hjälp ifrån. Och 
kanske det största av allt; att våga slappna 
av och förstå hur viktiga vi är 
utan alla masker och fasader 
vi tar på oss inför varandra.

SUSANNE WIKSTRÖM                            

Rut

Dorkas/Tabita

Profeten Samuel och kung David och 

drottning Ester

Profeten
Samuel

Profeten Jeremia
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Vinterkonfirmation
Lär känna-dag med start i gudstjänsten 
söndag 27 september kl 11
Konfirmandträff en gång i månaden 
Konfirmationsläger 26-29 oktober och
4-6 januari 2021
Festkväll 21 januari 2021

Konfirmation lördagen den 23 januari 2021
Sista anmälningsdag 18 september

Lär känna-dag 29 november 2020
Vi träffas några gånger under våren 2021
innan sommarens lägervecka som 
avslutas med konfaträffar i Kalix. 
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 Konfirmationsträffar under 
hösten med läger i Munkviken

12

Kalix församling har tre konfirmationsalternativ

Frågor & anmälan: kalix.forsamling@svenska kyrkan.se    Telefon  0923 - 698 00
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Sommarkonfirmation

Det här är alternativet för dig som behöver den lilla gruppen och extra 
stöd, där vi anpassar upplägget efter de behov som finns.
För mer information kontakta Antti Miettinen, 0923-698 09

Här är jag-konfirmation!
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Kalix församling har tre konfirmationsalternativ

Frågor & anmälan: kalix.forsamling@svenska kyrkan.se    Telefon  0923 - 698 00
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Öppna symöten i Bondersbyn och Siknäs
För startdatum och mer information kontakta Brita Petersson Hofverberg 0923-698 03 
eller Brita.Hofverberg@svenskakyrkan.se

Preliminärt planerad 
finskspråkig 
verksamhet 
hösten 2020
Obs! Det kan bli föränd-
ringar pga corona-läget. Följ 
församlingens annonsering i 
Kalixguiden!
Päiväkahvit pappilassa/ Päiväkahvit i Präst-
gården: Gemensam picknic/grillning för 
finskspråkiga och päiväkahvit Pappilassa-
gruppen onsdag den 2 september kl 13. 
Församlingen bjuder kaffe, ta med egen 
macka/korv.
Söndag den 6 december kl 11 Finlands 
självständighetsdag gudstjänst i Kalix 
kyrka.
Lördag den 19 december kl 17 De vack-
raste julsånger, tvåspråkigt, i Kalix kyrka. 

Det finns två diakoner och en präst i för-
samlingen som kan finska. Om du önskar ha 
ett samtal så ring till församlingens expedi-
tion eller till våra telefonnummer som finns 
på baksidan av Kyrkobladet.

Bön- och handarbetsgruppen 
Bön- och handarbetsgruppen har börjat på torsdag 
den 27 augusti kl 13 med ”Stick´nic i trädgården” 
bakom församlingsgården. Ta egen macka med dig. 
Församlingen bjuder på kaffe. Inställt om det regnar.
OBS! Läs församlingens annonsering i Kalixguiden 
för fortsatta träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Dopsockar
Stickar du gärna? Vi tar emot stickade dopsockar 
till barn som ska döpas i församlingen. Du kan lämna 
sockar till församlingens expedition.

Kalixin seurakunnan 
alustava suunnitelma 
suomenkieliselle 
toiminnalle 
syyskaudeksi 2020
Huom! Suunnitelmiin voi tulla 
muutoksia riippuen koronati-
lanteesta. Seuraa seurakunnan 

ilmoituksia Kalix Guidenissa!
Päiväkahvit pappilassa starttaa toiminnan 
suomenkielisten yhteisellä picknikillä/ gril-
lauksella kirkonmäellä ke 2. Syyskuuta klo 
13. Seurakunta tarjoaa kahvit, ota mukaasi 
eväät.
Su 6/12 klo 11 Suomen itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus Kalixin kirkossa.
La 19/12 klo 17 Kauneimmat joululaulut 
Kalixin kirkossa.
Jos toivot henkilökohtaista keskustelua, 
seurakunnassamme on kaksi diakonia ja 
pappi, jotka puhuvat myös suomea. Varaa 
aika soittamalla joko kirkkoherranvirastoon 
aukioloaikana tai  suoraan numeroon. Ne 
löydät kirkkolehden takasivulta.

Välkommen!
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BRITA PETERSSON HOFVERBERG

Att finna en vän att lita på det är stort. Kan-
ske vet vi något, eller mycket, om den andre 
innan vi träffas första gången. Men nog är 
det väl när vi gör saker tillsammans som vi 
vet att vi är vänner? Ju längre man tid man 
känner varandra och ju mer man gör tillsam-
mans, desto mer vet man om den andre.

I varje långvarig vänskap finns det också 
torrperioder. Kanske kan man inte ses så ofta 
av praktiska skäl. Kanske når man inte fram 
till varandra som man gjorde förr. Ändå vet 
vi att vi är viktiga för varandra, bryr oss om 
varandra. Det händer att vi tappar bort var-
andra och det händer att vi måste avsluta en 
vänskap. Vad skälet än är så tror jag att det 
lämnar en sorg i hjärtat.

Likadant och samtidigt helt annorlunda är 
det att få vara vän med Gud.

Gud avslutar aldrig sin vänskap med oss, 
han säger inte ”nu har du inte brytt dig om 
mig på 15 år så nu struntar jag i dig”. Han 
vet våra svagheter och sår men använder det 
inte för att trycka ner oss. Han mobbar oss 
aldrig. Han avslutar aldrig vänskapen med 
oss. Han delar våra dagar, ger oss så mycket 
och vill vägleda, trösta och värna oss på vår 
färd genom livet. Han vänder sitt ansikte till 
oss. Vänder vi vårt ansikte till Honom eller 

vänder vi oss bort från Honom? Vad är vårt 
gensvar på vänskapen?

När vi lyssnar till våra tankar och känslor, 
när vi talar med Gud om allt som ryms i vårt 
inre och det vi varit med om under dagen, 
då vänder vi vårt ansikte till Honom. Vi kan 
lyssna till berättelserna om Jesus som visar 
oss vem Gud är. Psaltaren i Bibeln visar oss 
att vi kan vara ärliga i vårt samtal med Gud. 
När vi samlas till gudstjänst så blir den stora 
vänskapen synlig där vi är tillsammans utan 
att tappa bort oss själva. I Guds famn får vi 
plats allihop!

Att vara vän med…Gud?!

Vänskapens ikon från 600-talet där Jesus läg-
ger armen om abba Minas.

På den tomma väggen 

fanns bara en spik kvar

efter en tavla som var borta.

Behövs det mer för att väcka till bön?

Spikar bar ju världens Frälsare

Ur Tusen skäl att leva - Dom Helder Camara, 
Proprius förlag 1982
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Gräv där du står!
Vi kommer framöver att ha några ar-
tiklar i Kyrkobladet med rubriken ”Gräv 
där du står”. Tanken är att olika männ-
iskor kommer att bidra med funderingar 
kring hur vi på vår plats kan göra skillnad 
för dem nära oss och för dem som bor 
långt borta eller för dem som kommer 
efter oss. Först ut är Antti Miettinens 
reflektion.
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VOLONTÄR
Vi söker dig som kan plocka ihop & packa varor i butik till dem som 
ska stanna hemma för att undvika att bli smittade av Covid-19.  

 Kontakta  FRG, frivillig resursgrupp 073-074 42 47

 Kalix församlings expedition 0923-698 00
 telefontid 9.30-12.00, 13.00-14.30 mån-fred

Dina händer 
gör skillnad!

Jag tror att vi alla människor är unika i den 
här världen. Vi har våra unika egenskaper. 
Vi verkar i våra egna sammanhang. Vi kän-
ner och har relationer med andra människor. 
Ingen skulle kunna ta vår plats och vara det-
samma som vi är eller betyda detsamma som 
vi gör.

Vi delar också vår plats och hela världen 
med alla andra människor. Vi delar till och 
med vår plats med generationer som varit 
här före oss och vi lämnar ett arv till dem 
som kommer efter oss. 

Vi är både unika och vi hör ihop med alla 
andra människor. Det som vi är, det som vi 
gör och det som vi betyder gör skillnad.

Jag möter dessa frågor bland annat i Kalix 
kyrka och i vår församling. Vi har tillgång 
till kyrkan och dess tro under en tid. Många 
har varit här före oss och vi lämnar allt efter 
en tid och andra tar vid. Vilket arv lämnar 
vi efter oss?

Liknande frågor möter mig när jag gör mina 
vardagliga val. Vilka spår lämnar jag efter 
mig? Hur påverkar mina val andra män-
niskors liv? Och dessa frågor aktualiseras i 
varje möte som sker mellan oss människor. 
Inte minst under tider av oro och osäkerhet.

Må Gud ge oss insikt så att vi kan göra skill-
nad på den unika platsen där vi får vara och 
verka. Må Gud låta oss gräva där vi står!

Må vi alltid omslutas av Guds nåd, förlåtelse 
och frid. Vi är frälsta av nåd, tack vare vad 
Jesus har gjort för oss. Våra gärningar gör oss 
inte till kristna, men vi vill älska och värna 
om människor och värl-
den såsom Gud älskar oss 
och som han värnar om 
sin skapelse.
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Älska och värna människor och 
världen så som Gud älskar och 
värnar sin skapelse

ANTTI MIETTINEN                        

Gräv där 
du står
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ÄNNU EN HÖST ATT MÖTA
Vattningen är avslutad för säsongen, några av 
er har börjat planera för att ersätta sommar-
blommor med ljung och ris på sina gravar. 
En hårfin balansgång väntar för kyrkogårds-
personalen, att låta sommarblommorna stå 
kvar så länge som möjligt och ändå hinna 
ta upp dem innan nattfrosten. Frosten gör 
blomstjälkarna mjuka och slemmiga, och då 
är det inte roligt att dra upp dem från 1 500 
planteringar. 

Den 2 september anses hösten komma till 
Kalix och innan den 15 september räknar vi 
med att alla sommarblommor är upptagna 
från våra fem kyrkogårdar. Sommarvattnet 
stänger vi omkring den 20 september med 
lokala skillnader, Morjärv kyrkogård i norr 
får ofta kyla tidigare än Kalix. 

COVID-EFFEKTEN
2020 blev ett år med många nya skötselbe-
ställningar tätt inpå sommaren. Många äld-
re insåg att de inte kunde röra sig fritt utan 
behövde hjälp med både vattning, skötsel 

och plantering. Då pandemin verkar fortsät-
ta vill vi påminna om möjligheten att få tre 
st ljung planterade för 200 kr och även lju-
ständning till allhelgona, 1:a advent, jul och 
nyår för 250 kr. Beställningarna kan ni göra 
vardagar mellan kl 08-15 på 0923-698 50.

UTSMYCKNING I LUNDAR
Ytterligare drygt 50 personer har under som-
maren gravsatts i våra minnes- och askgrav-
lundar och vi påminner er anhöriga om att 
det är snittblommor och ljuständning som är 
möjligt i de utsmyckningsplatser som finns. 
Det är gravsatt nära trehundra i Parklunden i 
Kalix och det är inte möjligt att lämna lyktor 
och krukor på allmänna utsmyckningsplat-
ser. Jag är övertygad om att det finns förstå-
else när ni läser hur många som är gravsatta, 
om så lite som bara en anhörig till varje avli-
den lämnar en sak så blir det 300 lyktor, 300 
krukor osv vilket inte är hanterbart. 

SKYLTNING OCH UTSKICK
En dam ringer och säger att vi har ”skickat 
ett brev om att vi vill bli av med stenen.” Då 

Begravningsverksamheten
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HERBERT SUNDELL                                                                  

vi inte skickar sådana brev förstår jag beho-
vet av utbildning och tar chansen att lägga 
in en artikel som kan bidra med klarhet. Det 
här var ett brev med rubriken ”Förnyelse av 
gravrätt” och det sänds till gravrättsinneha-
varen 25 år efter senaste gravsättning.

Den avlidne har rätt till en gravplats i 25 år. 
Saknas efterlevande så har den avlidne ändå 
rätt till sin plats i 25 år. Det som finns uppe 
på graven, exempelvis gravsten och rabatt, är 
gravrättsinnehavarens egendom med eget an-
svar att ombesörja skötseln. Efter 25 år sän-
der vi från begravningsverksamheten ett brev 
till innehavaren om förnyelse av gravrätten, 
det är för att då har den avlidnes rätt till grav-
platsen passerat och det är nu efterlevande 
som avgör vad som ska hända med graven. 
Det är alltid efterlevande som avgör vad som 
ska hända. Några förnyar/förlänger den med 
25 år och andra som är närmast efterlevande 
anser att de av någon anledning inte längre 
kan eller vill ha kvar graven och återlämnar 
den till begravningsverksamheten. 

Jag hör ibland någon som tycker att det är 
hemskt när gravstenar tas bort och att de 
gravsatta inte längre betyder något men det 
kan även ses på ett annat sätt. Fler än hälften 
av alla avlidna gravsätts utan gravsten och 
människors betydelse bör inte kopplas ihop 
med den sten som efterlevande monterat. Att 
det inte finns en sten kan betyda att efterle-
vande vill använda sin tid för något annat, 
som de värderar som mer meningsfullt både 
för sig själv och andra.

En annan dam som ringer undrar "hur länge 
hon måste ha kvar graven efter sin avlidne 
make". Det känns som en befriande kontrast, 
jag svarade att du kan återlämna den när du 
vill men förtydligade att hennes avlidne make 
har rätt till platsen under 25 år, dvs till 2024. 
Hon förklarade att hon inte orkar sköta gra-
ven, barnen bor i Stockholm och hon ska 
därför gravsättas i en lund. För henne hade 
stenen inte längre något värde utan var en 
belastning, minnena hade hon ändå efter sin 
make, inte minst i sina barn och barnbarn. 
Vi tar nu bort stenen på hennes önskan och 
platsen blir en gräsyta som ingen annan har 
rätt till fram till 2024. 

Ibland sätter vi en skylt 
på gravplatsen och söker 
kontakt med anhöriga, 
då kan vi bli kontaktade 
med gissningar om att vi vill ta tillbaka gra-
ven eller att vi tycker graven är dåligt skött, 
men det är i de allra flesta fall att det sak-
nas gravrättsinnehavare efter att den senaste 
innehavaren är avliden.

Kontakt önskas med anhöriga
till denna gravplats

Begravningsverksamheten 0923-698 50



GJ OFFSET, Kalix 2020.08

Expeditionen Kalix har öppet måndag-fredag kl 9.30-12, 13-14.30. 
Expeditionen Töre har öppet måndag och torsdag kl 10-12. 

Kalix församlings växel  0923-698 00
Begravningsverksamhetens expedition 0923-698 50

Församlingsverksamheten
Kyrkoherde Anders Gustafsson 0923-698 08
Kanslichef Gunilla Ekman 0923-698 05
Verksamhetsledare Jenny Edling 0923-698 21
Administratör Maria Bucht  0923-698 01
Diakon Brita Petersson Hofverberg 0923-698 03
Diakon Kirsi Gustafsson 0923-698 12
Diakon Minna Miettinen 0923-794 30
Fritidsledare Ann-Charlotte Eriksson 0923-698 13
Fritidsledare Adrienn Fonda 0923-698 04
Församlingspedagog Stefan Kinnunen 0923-698 17
Församlingsmusiker Mari Johansson 0923-698 18
Förskollärare Elisabeth Sandström 0923-698 20
Förvaltningsassistent Ingela Nordlund  0923-698 23
Husmor Kalix Lena Bergqvist 0923-698 11
Husmor Töre Helene Hedlund 0923-698 54
Kantor Britt-Inger Burman 0923-698 06
Kantor Katarina Hultbäck 0923-698 19
Komminister Antti Miettinen 0923-698 09
Komminister Hanna Johnselius 0923-698 10
Komminister Mattias Johnselius 0923-698 07
Komminister Susanne Wikström 0923-698 14
Kyrkovaktmästare Ingemar Larsson 0923-698 24

Begravningsverksamheten 
Kyrkogårdschef Herbert Sundell 0923-698 51
Kyrkogårdsarbetare Elisabeth Engdahl 0923-698 58
Kyrkogårdsarbetare Fredrik Kandelin 0923-698 57
Kyrkogårdsarbetare Helene Hedlund 0923-698 54
Kyrkogårdsarbetare Jerker Lindbäck 0923-698 55
Kyrkogårdsarbetare Jonas Kandelin 0923-698 56
Kyrkogårdsarbetare Leif Rönnbäck 0923-698 52
Kyrkogårdsarbetare Patrik Lille 0923-698 53

Svenska kyrkan Kalix församling

Kyrkobladet beräknas utkomma 4 gånger per år, mars, juni, aug och nov. Manusstopp nästa nummer 21/10 
2020. Tema nästa nummer: Mission. Redaktör Gunilla Ekman Larsson och ansvarig utgivare Anders Gustafsson. 
Redaktionskommitté: Gunilla Ekman Larsson, Monica Öhman, Maria Bucht, 
Hanna Johnselius och Robert Johansson. Besöksadresser: Kyrkogatan 1, 
Kalix samt Ekmarksplan, Töre. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Listan är uppställd i bokstavsordning efter tjänst och sedan efter förnamn.


