Kyrkbladet
Tuna-Attmars församling
13 juni - 9 september 2018

Vi finns där service behövs!

Servicegruppen

Glenn, Ylva och Christina
Fika till många
olika tillfällen där vi möts,
t ex dagträffar, gudstjänster och
möten, kyrkis, öppna förskolan.
Ekologiskt, fairtrade och ofta
hembakat.

Blomsterarrangemang
efter säsong, med material från
naturen.

Pratbubblan,
som Ulla-Britt Lagergren sköter
om, firar 7 år i år.
Vi levererar bröd, oftast hembakat,
till varje fredag.

Vi städar så miljövänligt det
bara går; med t ex linoljesåpa och
bikarbonat.
Källsortering är självklart!

Du som bor i församlingen
och döper ditt barn här bjuds på
dopfika!

Du kan få hjälp vid minnesstunden, vi sköter allt eller hjälper till med det du
behöver.
Vi tvättar, stryker
och manglar.

Text och foto: Servicegruppen

I rörelse
”Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån´ sätter fart på sommarn och gör litet somrigt…”. Den älskade ”Idas
sommarvisa” av Astrid Lindgren borde nästan få plats i vår psalmbok. För vem sätter fart på sommaren efter
osedvanligt snörik vinter om inte Skaparen själv? Men ”nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön”.
Som vi har längtat och väntat! Kanske blir sommaren inte alls som vi tänkt. Men, det är som Karin Boye skriver i
sin dikt ”I rörelse”: ”Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och
mening i vår färd – men det är vägen som är mödan värd”. Drömmar, förhoppningar, förberedelser - ja, resvägen till
målet har ett egenvärde. Mycket som blir på ett annat sätt behöver inte bli fel, men annorlunda. Så är det i våra liv, så
är det även i församlingens liv och Guds allomfattande perspektiv.
Kyrkbladet berättar särskilt i detta nummer om servicegruppens arbete och omsorg. Visst har Du fått möta den?
Vad vore församlingens alla arrangemang, minnestunder, kyrkkaffen och lokaler om inte den omsorgen fanns?
Städning, utsmyckning, förtäring, bemötande – det är i hög grad evangelium och omtanke! Det vittnar om att
vara en församling i rörelse, till hands, på väg framåt. Nu rör vi oss vidare tillsammans med
varandra; Kyrkrodden i juni, pilgrimsvandringarna i juli, nytt kyrktak i Attmar (medför att kyrkan
under sommaren omges av byggnadsställningar), ny kyrkohandbok med förnyade toner och ord,
resor i musikens värld i sommargudstjänsterna – allt detta och mycket mer därtill som växer
och blommar, inte minst på våra kyrkogårdar, understryker att vi är Guds älskade pilgrimsbarn
i rörelse. En gång får vi komma hem till Guds eviga sommarland, men nu och här är vi på
väg och vägen hem är mödan värd. - Gud välsigne Dig och Din ”sommarresa” längs livets väg!
”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på
jorden gå vi till paradis med sång”/Sv. Ps. 297:1

Birgit Huss, kyrkoherde
Minns du Valborg?

Så här såg det ut där jag bor. Brasan inställd pga vädret. Vilken besvikelse.
Helgen blev kanske bra ändå. Bara lite annorlunda. Nu när sommaren är här vill jag påminna om det. Att det kan bli bra även om det inte blir som vi drömmer om. Drömmar
har väl sitt värde ändå?
Visst är midsommarprognosen viktig, särskilt för er som planerar konfirmationsfirande
eller bröllop. Tro mig som är med på så många högtider: gör både en A-plan och en B-plan.
För några år sedan skulle vi fira en 60-åring till midsommar. Ute såklart. Vid släktgården.
Det snöade. Plötsligt skulle 20 släktingar rymmas i stugans två rum. Kök och sal. Det
oväntade hände. Vi hade jättekul. Och lagom till efterrätten hade vi också glömt den fejd
som förpestat livet för oss alldeles för länge. Undrens tid är aldrig förbi.
Som det står i bibeln: var sak har sin tid. Det står också: Bättre en tallrik kål med kärlek än en mör oxstek med hat.
Ha en fantastisk sommar, oavsett väder!

Nine Lööv, präst
Högt i tak. Varannan måndag har vi haft det i kyrkan. För att kunna dela tro och tvivel, frågor och tankar, berät-

telser och bilder. Vi fikar, samtalar och firar andakt.
Gruppen har själv styrt vägen och vi har hamnat på teman som kärlek, förlåtelse, tro, nattvard, påsk och förbund.
Vi har kommit med olika erfarenheter och fått dela varandras perspektiv.
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 kl. 19-21: 17/9, 1/10,
15/10, 29/10, 12/11 och 26/11. Anmälan till pastorsexpeditionen.

Helena Wiberg och Elin Lockneus
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Här n Telefon- och besökstid juni, juli och augusti måndag-torsdag 10.00-12.00

Behöver du besöka oss på annan tid? Välkommen att ringa och boka tid!
www.svenskakyrkan.se/tuna-attmar
www.facebook.com/tunaattmar
e-post: tuna-attmars.forsamling@svenskakyrkan.se

KALENDER
Juni
14-17 Torsdag-söndag Rännöveckan i Rännögården.
Torsdag SFA ansvarar.
Fredag Baptistförsamlingen ansvarar.
Lördag Sionförsamlingen ansvarar.
Lördag 11.00 Attmarhem, 14.00 Matfors servicehus.
Sångstunder med Chatrine Bergendahl och Ivar Bylund.
Söndag 11.00 Alliansgudstjänst.
Torkel Selin och Åke Dahlbäck medverkar. Kyrkkaffe.
För övriga tider se affischer och predikoturer.

Kyrkrodd tisdag 19 juni mellan
Tunas och Attmars kyrkor
Följ med som passagerare eller utmana dig själv
och ro. Inga förkunskaper krävs. Flytvästar finns för
alla åldrar. Bilskjuts finns tillbaka om du bara vill
åka en sträcka. Spelmännen Camilla och Magnus
Andersson medverkar i båten.
På Attmarsidan: Söröje Durspelare underhåller.
Visning av Attmars kyrka kl 16, 17 och 18.
Vi bjuder på enkelt fika i brudkammaren.
På Tunasidan: Sundsvalls Mässingsextett underhåller. Vi bjuder på varm korv och kaffe kl 16-19.
Loppisboden är öppen.
Turer:
16-18 Turerna reserverade för konfirmanderna.
Därefter öppnas rodden för allmänheten:
18.00 Båt Tuna - Attmar 18.30 Båt Attmar - Tuna
19.00 Båt Tuna - Attmar 19.30 Båt Attmar - Tuna
23 Midsommardagen 13.00 Attmars hembygdsgård
Friluftsgudstjänst, Barbro Johansson. Attmarkören
sjunger under ledning av Agata Kuzniak.
22.00 Tuna kyrka Musik i sommarnatten,
Anna Stadling och Pecka Hammarstedt. Andakt.
24 Söndag Den Helige Johannes Döparens dag
11.00 och 16.00 Tuna kyrka Konfirmationsmässa.
Nine, Erika, Jennie, Emilia och Agata.
27 Onsdag 19.00 Tuna kyrka MC-Mässa, Lars Huss
och Chatrine Bergendahl. Kortegen avgår 18.00 från
Stora torget, Sundsvall. Musik: Trio Sonora.

Juli

1 Apostladagen
Pilgrimsdag Selånger - Tuna Se sista sidan.
4 Onsdag 14.00 Attmarhem Sångandakt.

8 Sjätte söndagen efter trefaldighet 9.00 Lillkyrkan
Pilgrimsmässa. Pilgrimsvandring Tuna - Stöde.
Avslutande andakt Örtagården/Stöde kyrka.
11.00 Servicehuset Gudstjänst, Birgit Huss.
Sommarmusik med May-Britt Norman.
15 Kristi förklarings dag 12.00 Lövudden Friluftsgudstjänst, Birgit Huss. Sång Linda & Fanny Nordström.
18.00 Tuna kyrka Musik i sommarkväll med Jon
Sjödin och Monica Thuresson. Folkmusikprogram
med traditionellt och nytt. Andakt.
22 Åttonde söndagen efter trefaldighet 12.00 Gryttjen
Gudstjänst, Lars Huss. Sång och musik Börje Håsäther.
25 Onsdag 14.00 Attmarhem Sångandakt.
29 Nionde söndagen efter trefaldighet
11.30 Rännö fäbodar Friluftsgudstjänst, Lars Huss.
Solist Cecilia Holmlund.		

Augusti
4 Lördag 18.00 Hassels Missionskyrka
Sommargudstjänst. Sång Sofia Ytterbom.
5 Tionde söndagen efter trefaldighet
18.00 Tuna kyrka Sommarkonsert med Albertina
Melander-Wiksten och Sara Ek. Andakt.
12 Elfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Torkarlsberget. Sommargudstjänst på Hembygdens dag. Svenska Frälsningsarmén medverkar.
15 Onsdag 14.00 Attmarhem Sångandakt.
19 Tolfte söndagen efter trefaldighet 18.00 Tuna kyrka
Mässa i sommarton, Nine Lööv. Sång Karin Jonasson.
26 Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Backe kapell Sommargudstjänst. Sång Erik Röding.

September
2 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Attmars kyrka Mässa, Lars Huss.
5 Onsdag 14.00 Attmarhem Sångandakt.
9 Femtonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Röhmans torg Familjegudstjänst, Nine Lööv.
Terminsupptakt och bibelutdelning,
12 Onsdag 8.00 Lillkyrkan Morgonmässa.

Barn- och ungdomsverksamheten
startar vecka 37. För grupper och tider se
www.svenskakyrkan.se/tuna-attmar
Anlita gärna kyrktaxi!
Ring Sundsvalls taxi tel 060- 19 90 00

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

Unna dig en dags pilgrimsvandring!

Selångers, Tuna-Attmars, Stöde, Torps och Borgsjö-Haverö församlingar gör en gemensam vandring genom Medelpad
under fem söndagar i rad. Diplom delas ut för varje delsträcka. Arrangemanget sker tillsammans med hembygdsföreningarna, stiftet, kommunerna och Sensus. Ta med vatten, sköna vandringsskor, solskydd och vandringsstav! Vi
bjuder på lättare förtäring. Återtransport ordnas kostnadsfritt tillbaka till utgångspunkten.
1 juli Första etappen Selånger -Tuna, 15 km, börjar med pilgrimsmässa i kyrkoruinen kl 9.00. Mässan leds av Tomas Aspenberg och Chatrine Bergendahl.
Vandringsledare Laila Grubb. Vi bjuder på förtäring längs vägen. Vandringen
passerar S:t Olavs källa och avslutas med andakt och matigt fika på Torkarlsberget.
För dig som bor i Tuna-Attmar: kostnadsfri kyrktaxi från Torkarlsberget 8.30,
anmälan till Tuna-Attmar 060-53 54 30 senast 28/6.
8 juli Andra etappen Tuna-Stöde, 15 km. börjar med pilgrimsmässa i Lillkyrkan
kl 9.00. Mässan leds av Birgit Huss, Jon Gerefalk och May-Britt Norman. Efter
söndagar
mässan får du med dig stärkande matsäck på den gemensamma bussen till Sörför kropp
nedansjö. Birgitta och Kenneth Sundborg leder vandringen fram till Stöde kyrka.
och själ
Gemensam fikapaus. Dagen avslutas med andakt i örtagården (vid regn i kyrkan).
Övriga etapper se annons och hemsida.
Info/anmälan alla sträckor: Selångers församling på tel 060-56 35 75 senast onsdag före respektive vandring.
Förslag på LOGI FÖR PILGRIMSVANDRARE
- Ring och hör om det finns rum innan du går dit!
Ulla & Kjell Eriksson Rännövägen 56, Matfors Tel 060-214 40, 070-318 66 28. Väg 542 mot Vigge.
Kaj Utter Industrivägen 8, Matfors Tel 070-209 65 51 Vid brofästet, södra sidan (nya bron).
Maj-Britt & Petrus Olofsson Sköle 190, Matfors Tel 073-800 70 33. 6 km från Matfors centrum.
Från Sköle 190 är det fyra km till Liljedalens Häst och Logi
Anna-Karin Jonsson Sörnedansjö 115, Stöde Tel 070-232 89 89 Hemsida: www.liljedalen.se

Rum att hyra ut?

Bor du i närheten av pilgrimsleden och har rum att hyra ut till en eller flera vandrare?
Vi utökar gärna vår lista med möjliga boenden i t ex Vattjom, centrala Matfors, Sköle eller Kvällsjön.
Hör av dig snarast till vår exp, 060-53 54 30, om du vill finnas med på listan!
VÄVARE SÖKES!
Tunas vävstugeförening har flitiga vävare. Men nu efterlyses flera medlemmar! Församlingen
stödjer dess arbete och de fina dukar och mattor som vävs används bland annat som lotterivinster vid dagträffar och stora adventslotteriet.
Vävstolarna finns på nedsidan av barn- och ungdomslokalen på Rännövägen 3.
Kontakta ordförande Ann-Marie Nordell tel 070-5546446

Välkommen!

Föräldrar i Tuna-Attmar!
Sommarresa i augusti

Har du en önskan att göra en utflykt med ditt/ert barn men saknar möjlighet till det?
Tuna-Attmars församling bjuder sina församlingsbor på en dagsutflykt till Furuvik. Vi betalar bussresa, inträde
samt lunch för barn -upp till 16 år- och föräldrar.
Avresa från pastorsexpeditionen Rännövägen 5 tisdag 7 augusti kl.8:00.
Personal från församlingen följer med på resan.
Bindande anmälan till Elisabeth Sjödin telefon 060-534331
eller via mail elisabeth.sjodin@svenskakyrkan.se senast 25 juli.
Begränsat antal platser

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss
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