
Kyrkbladet
Tuna-Attmars församling
1 september - 30 november 2018

Avslut och nystart….
Varje termin avslutar vi grupper för att sedan göra en nystart/ upptakt när den nya terminen eller läsåret 
startar. Så även i år. På självaste valdagen 9 september håller vi upptaktsgudstjänst för små och stora på 
Röhmans torg. Sedan börjar höstens alla grupper och körer med ny fart. Men förändringar tillhör också 
års- och terminsväxlingarnas rytm. Den här terminen har vi flera bland vår personal som gör ett avslut 
och som vi vill säga TACK till:

Kantor Chatrine går i pension och avtackades i guds-
tjänsten den 10 juni. Men även i kyrkbladet framför vi 
ett varmt tack för hennes fantastiska insatser under mer 
än 20 års anställning i församlingen. Sången och musi-
ken har genom hennes entusiasmerande och engagerade 
arbete fått vingar och klingat i många skiftande samman-
hang. Chatrine finns kvar som församlingsbo och vika-
rieresurs, men vi unnar henne nu att mer fritt få förfoga 
över sin tid. MåBra-kören fortsätter under hennes led-
ning i studiecirkelform och kommer att medverka i för-
samlingssammanhang även i framtiden.

Komminister Nine börjar en ny tjänst den 1 oktober i 
Timrå församling. Där får hon även mer specialinriktade  
arbetsuppgifter med integrationsfrågor och företagskon-
takter. Resvägen från hemmet blir också märkbart kor-
tare. Nine har tjänstgjort hos oss under dryga fem år. 
Många är vi som har uppskattat hennes värme, lugn och 
lågmälda humor i kombination med stor präst- och livs-
erfarenhet. Såväl bland barn och ungdomar som bland 
sorge- och själavårdskontakter efterlämnar hon tydliga 
”hjärtavtryck”.

Barn- och ungdomsledaren Nina har också fått en ny tjänst 
på hemorten. Hon börjar under hösten som församlings-
pedagog i Njurunda församling. Även Nina har varit an-
ställd hos oss i fem år och arbetat framför allt i Attmar. 
Många barn och familjer har uppskattat hennes fina om-
sorg och bemötande. Kreativitet, glädje och trygghet, är 
exempel på egenskaper som hon förmedlat på ett förtro-
endeingivande sätt i sitt arbete.
Nine och Nina avtackas i gudstjänsten den 30 september 
i Tuna Kyrka.
Avslut och nystart – allt har sin tid. Det är som det står i sången: ”Mötas och skiljas 
är livets gång, skiljas och mötas är hoppets sång”. TACK Chatrine, Nine och Nina! 
Guds fortsatta rika välsignelse tillönskas ni i liv och tjänst!                  



 Varmt välkommen Ewa! Organisten Ewa Andersson efterträder Chatrine. Ewa bor med 
sin familj i Erikslund. Hon är kantors- och organistutbildad med stor erfarenhet av försam-
lingstjänst. Under de senaste 17 åren har hon tjänstgjort i Torps församling och dessförinnan 
i 10 år i Borgsjö församling. Ewa ser fram emot nya utmaningar i en större församling och är 
en erkänt duktig organist och körledare. Att arbeta samverkande mellan bygd och kyrka känns 
naturligt för Ewa. Vi ser fram mot samarbetet med dig Ewa och tillönskar även dig Guds rika 
välsignelse! Ewa välkomnas i gudstjänsten i Tuna kyrka den 16 september.

Avslut och nystart. Några går, andra kommer. I skrivande stund pågår rekryteringsarbete  
och restaureringsarbete. Attmars stigport glänser i sin prakt, särskilt om man ser den från 
ovan (se bilden på framsidan), takläggningen på kyrktaket pågår intensivt, utsmyckning  
av minneslunden likaså. Höstens församlingsarbete planeras. Jag tänker på bibelns ord i  
Predikaren 3:9-11: ”Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på  
människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men  
aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut”. Men löftesbågen lyser i skyn. Gud har lovat att aldrig överge 
oss och att alltid gå med oss in i det nya som möter i vars och ens liv, i församlingens liv, tack gode Gud för det!  
Väl mött i det nya! /Birgit Huss, kyrkoherde

Tack för barnet inom oss, för mognad och växt,
för vardagens möda, för andrum och fest.
Tack för vidgade vyer, för skapandets lust,
för ansats och vila, för åldrandets höst.??????????

Jag står uppe på kullen vid Sköns kyrka. Det är en fantastisk utsikt härifrån. Nedanför backen ligger mitt och  
Anders hem. I ryggen har jag Alnö, där vi gifte oss. Framför mig breder marknadens platta tak ut sig i Birstadalen 
och där, bakom de blå kullarna ligger Attmar och Tuna där jag har mitt dagliga värv. Mitt över dalen, som en 
korsarm, skär E4:an, med Stockholm i söder och Timrå, min nya arbetsplats, bara fem minuter norrut.

Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Det ber jag i barnabönen. Jag känner mig lycklig.

Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer. Det sjunger Svenska björnstammen, och så är det 
ju också.

Som pilgrimsvandrare vet jag att jag måste tömma ryggsäcken innan jag kan packa den på nytt. Och jag måste 
packa den så lätt som möjligt. Nya erfarenheter väntar. 

Men goda minnen och erfarenheter är inte tunga att bära. Därför vill jag tacka alla för de här åren jag har fått 
stå i er tjänst.

Nine Lööv 

”Morgon och afton, början och slut, yta och kärna, höjder och djup, allt tillhör dig, Gud, allt tillhör dig.  
Tack för dofter och smaker, för färger och ljus, för skapelsens skönhet, för vindarnas sus.  
Tack för möten och samtal, för konst och musik, för skrattet och gråten, som gör livet rikt.  
Morgon och afton, början och slut, yta och kärna, höjder och djup, allt tillhör dig, Gud, allt tillhör dig”. 

Ur sv.ps. 776.



 

 2   Fjortonde söndagen efter trefaldighet 
       11.00 Attmars kyrka  Mässa. 

 9  Femtonde söndagen efter trefaldighet 
      11.00 Röhmans torg  Familjegudstjänst med termins- 
      upptakt. Clownerna Bert och Berta kommer på besök.     
      Ponnyridning, fika samt utdelning av barnbiblar till    
      5-åringarna. 

12  Onsdag  
       8.00  Lillkyrkan  Morgonmässa. 

16  Sextonde söndagen efter trefaldighet  
      11.00 Tuna kyrka  Välkomnande av organist  
       Ewa Andersson. Kyrkkaffe med tårta.

23  Sjuttonde söndagen efter trefaldighet 
      11.00 Attmars kyrka  Gudstjänst. Sång Johan Dereborn.     
      Byarna Bro, Specksta, Attmarby, Karläng, Söräng och  
      Västmarken bjuder in till kyrkkaffe.

30  Den helige Mikaels dag  
      11.00 Tuna kyrka  Gudstjänst på Mikaelidagen.  
      Avtackning av komminister Nine Lööv och barn- och    
       ungdomsledare Nina Gullberg.

Oktober
  7  Nittonde söndagen efter trefaldighet 
      11.00 Attmars kyrka Mässa, seniordagen. 
      18.00 Betania, Norrhassel ”Ge för livet” - Sångkväll  
      med Kristna Alliansen. Sång av Mats Johansson med      
      kvartett.

14  Tacksägelsedagen    
      11.00 Tuna kyrka  Skördegudstjänst.  
         18.00 Böloms kapell  Tacksägelsegudstjänst i skördens   
       och jaktens tid. Sång av Maja Runsvik och Erik Röding.

17  Onsdag  
       8.00 Lillkyrkan Mässa.

21  Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet 
      11.00 Tuna kyrka  Familjegudstjänst.

28  Tjugoandra söndagen efter trefaldighet 
      15.00 Attmars kyrka  Andrumsgudstjänst med  
       orgelmusik. OBS Vintertid!

 

November
  

 7  Onsdag  
      8.30 Lillkyrkan Mässa. 

11 Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet  
      11.00 Attmars kyrka  Gudstjänst. Byarna Långskog  
       och Sörlindsjö bjuder in till kyrkkaffe.

18 Söndagen före domssöndagen       
      11.00 Tuna kyrka  Mässa.

20 Tisdag       
      18.30 Attmars församlingsgård  Cafékväll med  
      MåBra-kören och Chatrine Bergendahl. Lotterier.

25 Domssöndagen 
      15.00 Attmars kyrka  Andrumsgudstjänst med  
       orgelmusik.

 

        
 
      

  

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

KALENDER

Allhelgonahelgen 
Fredag 2/11

12.00 -18.00  Kyrkorna öppna 
Stilla musik och ljuständning 
Andakter kl. 15.00 och 16.00

Kaffeservering i Attmars församlingsgård 
I Tuna kyrkas vapenhus serveras varm dryck
18.30 Allhelgonaandakt på ”Pratbubblan” 

Matfors Servicehus

Alla Helgons dag lördag 3/11
12.00 -17.00 Tuna kyrka öppen för ljuständning 

Varm dryck serveras i vapenhuset
 15.00 Minnesgudstjänst i Attmars kyrka 

Attmarkören sjunger under ledning av Agata Kuzniak  
Centerkvinnorna inbjuder till kyrkkaffe 

i församlingsgården
18.00 Minnesgudstjänst i Tuna kyrka  

Tunakören sjunger under ledning av Ewa Andersson

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

Söndag 4/11 
15.00 Söndagsmässa i Lillkyrkan

September

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 nya organist:  
ewa.m.andersson@svenskakyrkan.se 



Barnverksamheten i Tuna-Attmars församling 2018 
Gruppstart vecka 37

Lokaler: Församlingsgården i Attmar och kyrkans öppna förskola i 
Matfors, Rännövägen 3.

0-6 år  Öppet kyrkis Attmar                              Måndag      9.30-11.30
             Öppna förskolan Matfors                      Tisdag        9.00-12.00                                                                                                                               
                                                                                    Torsdag     9.00-12.00
0-1 år   Babysång Matfors                                   Torsdag      9.30-10.00
4-5 år   Kyrkis Matfors (föranmälan)              Måndag     9.30-11.45
6-8 år   Barnkör Matfors (Lillkyrkan)             Torsdag   17.30-18.15
6-10 år Blomkören Lucksta skola                     Torsdag    14.15-15.00
9 år och uppåt Ungdomskör (Lillkyrkan)     Torsdag    14.00-15.30
Åk 1-3  Miniorer Matfors                                   Onsdag     17.00-18.15
Åk 4-5  Juniorer Attmar                                      Måndag   14.00-16.15
Åk 4-5  Juniorer Tuna                                          Tisdag      14.00-16.15
Åk 4-5  Öppna dörren Matfors                         Onsdag    14.00-16.30

Barn- och ungdomsledare:
Elisabeth Sjödin   060-53 43 31 
Erika Göransson  060-53 54 38

Körledare:
Ewa Andersson              Tel. 060-53 54 36
Agata Kuzniak               Tel. 060-53 54 39

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss     Layout: Helena Skogetun

TUNA-ATTMARS DIAKONALA GÅVOMEDEL
Var gärna med och stöd det diakonala arbetet i församlingen. 
Plusgiro 44 91 60-1 eller Swish 123 533 12 10. Ange "Diakonala 
gåvomedel". 
Gåvan används till blommor eller annan uppmuntran vid hembesök i 
jultid hos de som förlorat sin livskamrat och till de som fyllt 85 år och 
däröver. Dessutom till födelsedagsuppvaktningar för de som fyller 90 
år och däröver, eller vid särskilda diakonala behov.
För minnesblad ring pastorsexpeditionen tel 060-53 54 30.
Tack för din gåva!

Swisha kollekten!   
Nr: 123 388 37 90  
Meddelande: ”Kollekt”  

och dagens datum.

Anlita gärna kyrktaxi 
Ring Sundsvalls taxi tel 060- 19 90 00 

Pratbubblan start 10/8 
Matfors servicehus varje fredag 

17.00-19.00 
Underhållning, hemlig gäst och 

servering.
Inbjudare Ulla-Britt Lagergren och 

Tuna-Attmars församling

Här når du oss
Pastorsexpedition: Rännövägen 5, 86431 Matfors

Telefontid 9 -12 må, ti, to och fre tel 060-53 54 30      Besökstid  9-12 må, ti, to och fre
 www.svenskakyrkan.se/tuna-attmar                  www.facebook.com/tunaattmar   

e-post: tuna-attmars.forsamling@svenskakyrkan.se

Dagträffar 11.00-13.00 onsdagar enligt nedan
program, fika, lotteri och andakt

           -Attmars församlingsgård 26 september och 24 oktober.
             -Lillkyrkan 10 oktober, 31 oktober och 14 november. 

                 För mer information se predikoturerna. 

                                                                 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 tillfälligt besök, var gärna med du också! 

Vår HIT -Högt I Tak- återkommer i höst! 
Varannan måndag under våren har vi 
delat tro och tvivel, frågor och tankar, 
berättelser och bilder, erfarenheter och 
perspektiv.  Vi har fikat, samtalat och firat 
andakt. Gruppen har själv styrt vägen 
och vi har hamnat på teman som kärlek, 
förlåtelse, tro, nattvard, påsk och förbund.  
Som ledare gör vi detta ideellt, på samma 
villkor som andra deltagare, eftersom 
gruppen är så meningsfull också för oss.  
Vi kallar det HIT för det är vad det är! 
Vill du vara med? Välkommen i höst!  
Måndagar 19-21.
17/9  1/10   15/10   29/10   12/11   26/11
Anmälan till pastorsexp. 060-53 54 30. 
Helena Wiberg och Elin Lockneus 


