Kyrkbladet

Tuna-Attmars församling

1 september - 30 november 2019
Höst
När detta skrivs i 30-gradig högsommarvärme är det svårt att frammana känslan
av höst. Värmeböljan sätter därtill ned tankeförmågan högst påtagligt. Men en bild
säger som bekant mera. Det här fotot är taget vid Marmens strand alldeles nedanför
Tuna prästgård. Precis som i livets ibland tvära kast, så är kontrasterna stora mellan
det sommarvarma vattnet och skyltens varningsbudskap ”ISVARNING”! Men när
du läser detta är ”den blommande sommaren slut” som det står i ”Höstvisan”. Snart
vänder sig hösten åter mot vinter och isarna lägger till. Tack och lov har dock alla
olika årstider sin skönhet och rikedom.
Om man googlar på ”höst” så står det: ”Hösten omfattar tiden september, oktober
och november”. Ordet höst betyder att ”skörda, hösta, inhösta, samla in”. Bär och
svamp, frukt, grönsaker och säd – alla är de gåvor som naturen ger i varierande mängd.
Det finns all anledning att tacka Skaparen för dem och i kyrkans sammanhang uppmärksammar vi det speciellt på Tacksägelsedagen som i år infaller den 13 oktober.
Se vår kalender.
Men höstens tid inrymmer så mycket mer. Den är upptakt, vardag och nya möten. Förhoppningsvis har sommaren gett oss nya krafter. Oavsett vilken livsfas vi befinner oss i, får vi leva med i årstidsväxlingarna och så även i
församlingens liv. I glädje och sorg, vardag och helgdag finns Gud nära oss alla, unga likaväl som gamla. Kristi
kyrka står på stadig grund när ”tidevarv komma och tidevarv försvinna” (sv.ps. 297:2).
Tuna-Attmars församling välkomnar till en händelserik höst. Tre år av renoveringar av klockstapel, stigport,
kyrktak och fasad i Attmar är nu genomförda. Det är dags att hålla fest! På Mikaelidagen den 29 september firas
därför invigningshögtid -se vår kalender- som leds av vår kontraktsprost Anna-Maria Larsson. Attmarkören
sjunger. Efter gudstjänsten berättar byggansvariga om arbetet. Denna dag innebär verkligen att ”skörda, samla
in”, ja, att fira de nödvändiga renoveringsinsatser som nu genomförts.
Forts. nästa sida

Att anpassa för verksamhetens bästa är en ständigt pågående utveckling. Barn- och ungdomsverksamheten i de
numer hyrda lokalerna på Rännövägen 3, flyttas på sikt över till ”eget hus”, dvs till Lillkyrkan. Detta ger långsiktigt en
bättre ekonomi samt en mer samlad verksamhet. I Lillkyrkan behöver därför bättre lek-, förvarings- och arbetsytor
tillskapas. Därför är en mindre tillbyggnad beslutad av kyrkorådet och bygglov har beviljats. Arbetet kommer att
påbörjas under hösten.
Ett axplock ur höstens varierade verksamhet: höstjazzkväll ”Autumn leaves” i Attmars kyrka när ”pratbubblan” är på
turné, Fredsgudstjänst mitt i veckan med Tuna barnkör, orgelkonsert, men även dragspel respektive cello vid olika
mässor. Våra egna körer medverkar vid många tillfällen, inte minst i stilla allhelgonatid. Men vi gästas också av MåBrakören vid allsångsgudstjänst och välgörenhetskonsert och gemenskapsmiddag i Attmar återkommer i samband
med en familjegudstjänst i oktober. Utöver gudstjänster och konserter fortgår förstås dop, vigslar, konfirmandarbete
och begravningar. Dagträffarna - obs! ny veckodag och tid - bjuder på fina program och möten. Dessutom får vi dela
gemenskap i den mängd olika mötesplatser som finns i övrigt för barn/unga, vuxna och äldre. Församlingen ger också
stöd i form av enskilda samtal, besök och diakonal hjälp samt samverkar i närsamhället och föreningslivet på olika
sätt. Det finns alltså många goda skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. Då bidrar vi till och får ta del av en viktig,
solidarisk helhet i livets skiftande färgpalett!
Byggnader och verksamheter förändras eller upphör, men Jesu löfte om evig närvaro i liv och
död består. Hans kärlek kan ständigt vägleda oss och leva igenom oss. Stanna därför upp,
stilla dig, samla kraft i höstens mångfacetterande tid!
Jag tillönskar dig Guds rika, goda välsignelse och avslutar med att citera ett bibelord från
Ordspråksboken 4:23: ”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån
utgår livet”.

/Birgit Huss, kyrkoherde
Församlingens "25-åringar" gratuleras!
Christina Eriksson och Glenn Hådén har båda tjänstgjort i församlingen under dryga 25 år.
Värdinnan Christina är mycket uppskattad för sitt kunniga och kreativa arbete. Som ansvarig för servicegruppen
organiserar och utför hon församlingens alla serviceuppdrag på ett erkänt skickligt och omtänksamt sätt.
Lokalvårdaren Glenn är en ovanligt mångsidig och god medarbetare. Med sin stora tjänstvillighet utför han uppskattade insatser även som kyrkogårdsarbetare och servicevärd vid minnesstunder.
Kyrkorådets ordförande Tommy Eriksson premierade dem båda vid en försommarmiddag i juni.

Luciakandidater sökes!

Hösten går fort och redan nu vill vi efterlysa intresseanmälningar till LUCIAKANDIDATER
till Matfors Lucia. Traditionen med samarrangemang mellan församlingen och Tuna Lions Club
fortsätter. Lucia med tärnor sprider stor glädje i vår bygd, inte minst på våra äldreboenden.
Luciafirandet blir till ett fint minne för livet. Du som söker ska vara i åldern årskurs 9 och äldre.
Senast 15 oktober vill vi få in din intresseanmälan till vår organist:
ewa.m.andersson@svenskakyrkan.se

KALENDER

September

1 Elfte söndagen efter trefaldighet
18.00 Attmars kyrka Musikgudstjänst med systrarna
Larsson från Sörfors - Karin Jonasson och Inger
Eriksson. Gitarr Jörgen Eriksson.

27 Nittonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Tuna kyrka Mässa. Jon Sjödin cello. OBS Vintertid!

November

Allhelgonahelgen

4 Onsdag
18.00 Gryttjen Pratbubblan på turné.
Christer och Margit underhåller.

Fredag 1/11
12.00 -18.00 Kyrkorna öppna
för ljuständning
Stilla orgelmusik och andakter 14.00-17.00
Kaffeservering i Attmars församlingsgård
I Tuna kyrkas vapenhus serveras varm dryck
18.30 Allhelgonaandakt på ”Pratbubblan”
Matfors Servicehus

8 Tolfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Tuna kyrka Mässa med Tunakören.
15 Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Attmars kyrka Mässa. Sång Gertrud Jonsson.
Byarna Bro, Specksta, Attmarby, Karläng, Söräng och
Västmarken bjuder in till kyrkkaffe.
15.00 Röhmans torg Familjegudstjänst med terminsupptakt. Ungdomskören sjunger.

Alla Helgons dag lördag 2/11
18 Onsdag 8.00 Lillkyrkan Mässa.
12.00 -17.00 Tuna kyrka öppen för ljuständning
Varm dryck serveras i vapenhuset
22 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
15.00 Minnesgudstjänst i Attmars kyrka
18.00 Tuna kyrka Musikgudstjänst . Sång Bel Canto.
Attmarkören sjunger under ledning av Agata Kuzniak
29 Den helige Mikaels dag
Centerkvinnorna inbjuder till kyrkkaffe
11.00 Attmars kyrka och församlingsgård Invigningsi församlingsgården
högtid och gudstjänst. Invigningsakten leds av kontrakts18.00 Minnesgudstjänst i Tuna kyrka
prosten med flera. Attmarkören sjunger. Lunch.
Tunakören sjunger under ledning av Ewa Andersson
Bildspel - föredrag.

Oktober
6 Sextonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Lillkyrkan Mässa. Inga-Britt Beijmo dragspel.
19.00 Betaniakapellet, Norrhassel ”Ge för livet” Ekumenisk gudstjänstkväll.
13 Tacksägelsedagen
11.00 Tuna kyrka Mässa, Tunakören sjunger.
Seniordagen. Invigning av ny altarringsklädsel.
18.00 Böloms kapell Tacksägelsegudstjänst i skördens 		
och jaktens tid. Sång av Maja Runsvik och Erik Röding.
15 Tisdag
18.00 Attmars kyrka och församlingsgård
Pratbubblan på turné - jazzkonsert ”Autumn leaves”
Ulf Wickbergs kvartett: Kjell Norberg, Dan-Gunnar
Olausson, Ralf Bergman, Ulf Wickberg.
16 Onsdag 8.00 Lillkyrkan Mässa.

Namnen på våra avlidna kommer att läsas upp i
båda kyrkorna.

5

Söndag 3/11
11.00 Mässa i Lillkyrkan

Tisdag
18.00 Tuna församlingshem
Avslutning för Pratbubblan på turné.
10 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
15.00 Tuna kyrka Allsångsudstjänst med MåBra-kören
13 Onsdag 8.00 Lillkyrkan Mässa.
17 Söndagen före domssöndagen
11.00 Attmars kyrka Mässa. Sång Ulla Vesterlund.
Byarna Sörlindsjö och Långskog bjuder in till kyrkkaffe.
18.00 Orgelkonsert med Ewa Andersson.

20 Artonde söndagen efter trefaldighet
15.00 Attmars kyrka Familjegudstjänst med Blomkören
och orgelelev Anton Ingerstam. Gemenskapsmiddag.

19 Tisdag
18.30 Tuna kyrka och församlingshem
Välgörenhetskonsert med MåBra-kören och Chatrine
Bergendahl. Servering. Inbj. Internationella gruppen.

23 Onsdag
18.00 Tuna kyrka Fredsgudstjänst med Tuna barnkör.

24 Domssöndagen
11.00 Lillkyrkan Mässa. Solist Lotta Stenmark.

Med reservation för ev ändringar. För mer information se predikoturerna.

Barnverksamheten i Tuna-Attmars församling 2019 Gruppstart vecka 37

Lokaler: Församlingsgården i Attmar och kyrkans öppna förskola i Matfors, Rännövägen 3.
Måndag 09.30 - 11.30 Öppet kyrkis Attmar 0-6 år
09.30 - 11.45 Kyrkis Matfors 4-6 år Anmälan till Elisabeth
14.00 - 16.15 Juniorer Attmar åk 4-6

Barn- och ungdomsledare:
Elisabeth Sjödin
072-538 10 01
Anette Hermansson 072-542 00 63

Tisdag

Körledare:
Ewa Andersson
Agata Kuzniak

09.00 - 12.00
14.00 - 16.30
15.30 - 16.00
17.00 - 18.15

Öppna förskolan Matfors 0-6 år
Öppna dörren Matfors åk 4-5
Unga röster åk 4-5 Anmälan till Ewa
Miniorer åk 1-3, pyssel Anmälan till Anette

073-801 97 00
070-531 50 70

Onsdag 14.00 - 16.30 Öppna dörren Matfors åk 4-5
17.00 - 17.45 Barnkör Lillkyrkan åk 1-3 20 platser
Anmälan till Ewa senast 1/9
Torsdag 09.00 - 12.00
09.30 - 10.00
14.15 - 15.00
18.00 - 20.00

Öppna förskolan Matfors 0-6 år
Babysång Matfors 0-9 mån 10 ggr Anmälan till Elisabeth
Blomkören Lucksta skola f-klass till åk 3 Anmälan till Agata
Ungdomsgrupp Lilkyrkan jämna veckor - För information kontakta Anette

Ungdomskör fr. åk 6 till gymnasiet - Vid intresse kontakta Ewa

Dagträffarna i församlingen byter efter önskemål DAG och TID i höst.
Välkomna på tisdagar kl 13-15!
Lillkyrkan i Matfors

10 september ”Blandade visor och sån’t” med Bo och Lena Ahlberg.
8 oktober Dan Anderssons sånger med sångaren och riksspelmannen Mats Ottesen.
12 november ”Schlagers från förr” med Linda Nordström.

Attmars församlingsgård

24 september En musikalisk resa med sång- och spelgruppen GUNDA - schlagers, visor och religiösa
sånger till ackompanjemang av ukulele och bas.
22 oktober Söröje Durspelare underhåller.
26 november Arve Solli underhåller med sång och musik. Anna-Maria Andersson pratar om träning och hälsa.
Gratis kyrktaxi 060 199 000 (kundnr 41316)
God förtäring och andakt. Internationella gruppen medverkar alltid och
all behållning går till Act Svenska kyrkan.

Sångandakter

På onsdagar kl 14 besöker präst och kantor något äldreboende i vårt område: Attmarhem, Tunastrand
eller Thulegården efter ett rullande schema. Anslag med datum finns på varje boende.
Du som är på besök, var gärna med du också!
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Telefontid/besökstid måndag, tisdag och fredag 9-12, torsdag 13-16 tel. 060-53 54 30
Hä
Expeditionen är stängd på onsdagar.
Behöver du besöka oss på annan tid? Välkommen att ringa och boka tid!

Kyrkogårdsexpedition: gravfrågor tel. 060-53 43 37

www.svenskakyrkan.se/tuna-attmar
www.facebook.com/tunaattmar
e-post: tuna-attmars.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss
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