
Kyrkbladet
Tuna-Attmars församling
1 juni - 1 september 2019

Sommar, sommar, sommar…
Juni, juli, augusti – vi är på väg in i tre nya sommarmånader att än en gång få se fram emot. Sommaren är för 
många av oss den tid vi mest längtar efter. Se komminister Giselas tänkvärda ord om detta! 

”Tuna-Attmars församling – på rätt väg”- så vill vi som församling verka i stort och smått för att tillsammans 
vårda oss om bygdens och medmänniskors behov av förankring och samhörighet. Några exempel på vad som 
just nu händer:

 Attmars kyrka får i sommar sin fasad lagad och putsad och kommer så småningom att lysa som ett skimrande 
smycke. Vägen fram till detta kantas av mycket arbete som utförs av Stål & fasad i Norrland samt av många  
underleverantörer. Byggnadsställningar och skyddande höljen kommer att vara nödvändigt längs vägen, men 
”den som väntar på något gott...”. I oktober ska allt vara klart för slutbesiktning. 

Öppna mötesplatser längs livsvägen – är betydelsefullt. En ny satsning på försök detta år i församlingen är  
”Pratbubblan på turné”. Den uppskattade diakonala verksamheten på Servicehuset varje fredag, ledd av Ulla-Britt 
Lagergren, kompletteras nu med träffar runtom i våra byar. På så sätt bidrar vi även till att värna bygdeförening-
arnas viktiga arbete. ”Bubblor” kommer även att anordnas vid ett tillfälle på Röhmans torg, 18 juli, samt i höst i 
samverkan med hemtjänsten.

Förändringar är en del av ett liv i rörelse. Vår komminister Eva From går i sommar vidare till tjänsten som  
kyrkoherde i Indalens pastorat. Hon avslutar sin tjänst i samband med konfirmationen den 30 juni. Eva har  
engagerat och pålitligt tjänstgjort hos oss sedan årsskiftet. Humor och omtanke om unga och äldre har känne-
tecknat hennes arbete. Tack Eva för allt gott arbete som du utfört under din tid i Tuna-Attmar. Vi hade gärna 
behållit dig hos oss, men önskar dig förstås Guds rika välsignelse i det nya som väntar.

På rätt väg - tillsammans. Läs om allt som erbjuds i sommar i vår församling. Välkommen 
att gå ett stycke längs vägen med oss, vare sig det handlar om pilgrimsvandring, frilufts-
gudstjänster, musikkvällar eller någon annan berikande sommarupplevelse.

Gud välsigne dig och din färd längs livets sommarvägar! 

Birgit Huss, kyrkoherde

Pastorsexpedition: Rännövägen 5, 864 31 Matfors

SOMMARENS ÖPPETTIDER 
Telefon- och besökstid 20 maj-31 augusti  måndag-torsdag 10.00-12.00 tel. 060-53 54 30

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

Här når du oss



    I denna ljuva sommartid...
...gå ut min själ och

gläd dig vid den store Gudens gåvor.
Se hur i prydning jorden står,

se hur för dig och mig hon får så underbara håvor. Psalm 200

Det finns väl ingen årstid som hör ihop med vår längtan som sommaren gör. 

Vi klarar av vinterns mörker och kyla och vårens ostadiga väder. Sommaren ska bli fin tänker vi varje år, även om 
vi vet bättre, och hoppas på både vila och upplevelser. Vi hoppas på kärlek, omtanke och givande möten. Solen ska 
lysa, badvattnet ska vara varmt, blommorna ska blomma, bär och frukt mogna, potatis och gräsmattor ska få det 
regn som behövs, helst på natten förstås. Ja, hade sommaren varit en människa skulle hon nog blivit utbränd av alla 
krav och förhoppningar som vi har. 

Även om det inte blir som du och jag hoppas så kan det bli bra ändå… bara vi vågar och tar en dag i sänder. Gläd 
dig åt den store Gudens gåvor och se hur vackert vår bygd är med berg, skogar, ängar, åkrar och alla vattenspeglar. 
Sommaren är också den tid då församlingen firar gudstjänst ute i det fria. Musiker, präster och kyrkvärdar packar 
sina bilar och åker ut till några av de vackra byar som finns både nära och lite längre bort.  

I Tuna-Attmars församling ordnas mycket fint, så stanna gärna hemmavid. Vi finns här. Midsommar kommer att 
firas traditionsenligt och sedan kan du vara med på pilgrimsvandring fem söndagar i sträck med start den 30 juni.  
Församlingen finns med som arrangör på de två första etapperna längs St. Olavsleden.  Vi börjar i Selånger och går 
till Torkarlsberget, söndagen därpå startar vi vid Lillkyrkan och kommer till Stöde kyrka. Den femte söndagen är 
Borgsjö kyrka slutmål för vandringen.  Kom med på vandringsstråt och hör hur 100 par fötter låter när vi går på en 
grusväg och ingenting sägs. Lyssna på mygg och fåglar och hör trafiken när vi ska passera E14. Se hur landskapet 
förändras och träffa nya vänner. 

Vill du bara vara och sitta still så kom på Musik i sommarkväll och njut av toner som når in 
i själ och hjärta. 

Till sist: hur vädret än blir så ger sommaren förnyad kraft på olika sätt.  Vi får växa i mötet 
med Gud och med varandra. Gud finns nära som en vandringsstav på livets vandring.

Gisela Haupt, komminister 

Musik i våra kyrkor
6/6 kl 19.00 i Attmars kyrka   

Attmarkörens nationaldagskonsert med Melpa Jockes Jam Club Band. 
22/6 kl 22.00 i Tuna kyrka   

Sångerskan Ulrika Bodén och gitarristen Daniel Ek bjuder oss på  
trolska folktoner i sommarnatten.

7/7 kl 19.00 i Tuna kyrka 
Olivia&Lydia ”Som du aldrig hört den förut” - Olivia Bodvall Rydqvist och Lydia Holmlund spelar  

klarinett och fagott. En annorlunda humoristisk föreställning.
4/8 kl 19.00 i Tuna kyrka 

Vokalgruppen ”Hemtrakten” sjunger  allt från visa till jazz i finstämda arrangemang.  
Gruppen består av fem unga sångare från Umeå till Sundsvall - Viola Martinsson, Amanda Nyberg,  

Josefin Vernersson, Clara Ziegler, Benjamin Norlin.
18/8 kl 19.00 i Attmars kyrka 

Tomas Lindström och Ewa Andersson sjunger och spelar sånger om livet och kärleken.
1/9 kl 18.00 i Tuna kyrka 

Sommarsånger med Karin Jonasson och Inger Eriksson till gitarrkomp av Jörgen Eriksson.

Mer information om våra musikarrangemang se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/tuna-attmar 
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Fri entré- Kollekt



Juni
 2   Söndagen före pingst 
      11.00 Vattenspelet på Tuna kyrkas kyrkogård 
      Friluftsgudstjänst, Birgit Huss och Ewa Andersson.                     
      Gruppen FriSpel, sex ungdomar från Kapellsberg folk- 
      musiklinje, sjunger och spelar. Vid regn i Tuna kyrka.

  5  Onsdag 14.00 Attmarhem  Sångandakt. 

  6  Nationaldagen 
      13.30 Röhmans torg  Gudstjänst, Birgit Huss och Agata         
       Kuzniak. Sundsvalls Mässingssextett medverkar. 
      19.00 Attmars kyrka  Attmarkörens nationaldags-  
      konsert. Melpa Jockes Jam Club Band medverkar.

 9   Pingstdagen 
      11.00 Attmars kyrka  Mässa, Gisela Haupt och Agata  
       Kuzniak. Sköns kyrkokör sjunger under ledning av  
       dirigent Ann-Kristin Färnström. Sångsolist Ulla Vesterlund. 
      14.00 Matfors servicehus  Försommargudstjänst,        
      Gisela Haupt, Agata Kuzniak och Bel Canto.

12  Onsdag 18.00 Gryttjens bygdegård  Pratbubblan på    
      turné - Christer & Margit underhåller.

13-16 Torsdag-söndag  Rännöveckan i Rännögården.  
     Kapten Lasse Svensson deltar hela veckan.  
     Torsdag 19.00 Heartsingers.         
      Fredag 19.00 Bel Cantokören sjunger under Agata        
      Kuzniaks ledning. 

       Lördag. 19.00 Lasse Svensson, dragspel, sång och tal. 
       Söndag 11.00 Alliansgudstjänst, Gisela Haupt,  
        Ewa Andersson musik och solosång. 
      Sångandakter  
      Lördag 11.00 Attmarhem, Kjell Lundell m fl. 
      Lördag 14.00 Matfors servicehus. Mats Johansson m fl.

16  Heliga trefaldighets dag  
      15.00 Vid Marmens strand nedanför Tuna kyrka 
       Mässa, Eva From och Ewa Andersson.
22  Midsommardagen  13.00 Attmars hembygdsgård    
      Friluftsgudstjänst, Gisela Haupt. Attmarkören sjunger  
      under ledning av Agata Kuzniak.

      22.00 Tuna kyrka Musik i sommarnatten, 
      Ulrika Bodén och Daniel Ek. Se inforuta. 
      Andakt Birgit Huss och Ewa Andersson.

23  Söndag Den Helige Johannes Döparens dag  
      15.00 Vid Tuna kyrkas klockstapel  Friluftsguds-    
       tjänst, Birgit Huss och Agata Kuzniak.  
       Camilla och Magnus Andersson spelar fiol.

26  Onsdag 14.00 Attmarhem  Sångandakt.

30  Andra söndagen efter trefaldighet 
      11.00 Tuna kyrka  Konfirmationsmässa, Eva From,     
      Erika Göransson, Anette Hermansson, Ewa Andersson. 
      Pilgrimsdag Selånger - Tuna  Se sista sidan. 

  Juli
  7 Tredje söndagen efter trefaldighet   
      9.00 Lillkyrkan  Pilgrimsmässa. Pilgrimsvandring        
     Tuna - Stöde. Se sista sidan. 
      19.00 Tuna kyrka  Musik i sommarkväll. Se inforuta. 
      Andakt Birgit Huss och Agata Kuzniak.

14  Fjärde söndagen efter trefaldighet  
      12.00 Lövudden Friluftsgudstjänst, Gisela Haupt och   
      Agata Kuzniak. Sång och musik Börje Håsäther.

17  Onsdag 14.00 Attmarhem  Sångandakt.

18  Torsdag 18.00 Röhmans torg  Pratbubblan på              
      turné - Sundsvalls Mässingssextett underhåller.

21  Apostladagen 
      12.00 Gryttjen Gudstjänst, Gisela Haupt och Agata     
      Kuzniak. Sång och musik Ulla Vesterlund.

28  Sjätte söndagen efter trefaldighet 
      11.30 Rännö fäbodar  Friluftsgudstjänst,  
      Elin Lockneus och Agata Kuzniak.        

Augusti
 4  Kristi förklarings dag 
      19.00 Tuna kyrka Musik i sommarkväll. Se inforuta.       
      Gudstjänst Elin Lockneus och Ewa Andersson.

 7  Onsdag 14.00 Attmarhem  Sångandakt.

11  Åttonde söndagen efter trefaldighet  
      11.00 Torkarlsberget. Sommargudstjänst på Hembyg-           
      dens dag, Elin Lockneus och Ewa Andersson.  
      Svenska Frälsningsarmén medverkar under ledning av    
      Mats Johansson.   

12  Onsdag 18.00 Gryttjens bygdegård  Pratbubblan på    
      turné - Christer & Margit underhåller.  

18  Nionde söndagen efter trefaldighet  
      19.00 Attmars kyrka Musik i sommarkväll. Se inforuta. 
       Gudstjänst Elin Lockneus och Ewa Andersson. 

25  Tionde söndagen efter trefaldighet 
      11.00 Backe kapell  Sommargudstjänst, Gisela Haupt och    
       Ewa Andersson. Sång och musik Börje Håsäther.

28  Onsdag 14.00 Attmarhem  Sångandakt.

September
   1 Elfte söndagen efter trefaldighet 
      18.00 Tuna kyrka Musikgudstjänst med  systrana Larsson    
      från Sörfors - Karin Jonasson och Inger Eriksson           
      Gitarr Jörgen Eriksson.  Birgit Huss och Agata Kuzniak. 

   

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

KALENDER

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



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 6 augusti kl. 8:00.
Personal från församlingen följer med på resan.
Bindande anmälan till Elisabeth Sjödin telefon 060-53 43 31  
eller via mail elisabeth.sjodin@svenskakyrkan.se senast 30 juni. 
Begränsat antal platser

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 hembygds-
föreningarna, stiftet, kommunerna och Sensus. Ta med vatten, sköna vandringsskor, solskydd och vandringsstav! Vi 
bjuder på lättare förtäring. Återtransport ordnas kostnadsfritt tillbaka till utgångspunkten.

 

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss     Layout: Helena Skogetun

Övriga etapper se annons och hemsida.
Info/anmälan alla sträckor: Selångers församling på tel 060-56 35 75 senast onsdag före respektive vandring.

söndagar
för kropp  
och själ

31 juni Första etappen Selånger -Tuna, 15 km, börjar med pilgrimsmässa i kyr-
koruinen kl 9.00. Dagsvandringen görs med två raster för en halvtimmes paus 
med stärkande fika på varje ställe. Förtäringen är kostnadsfri. Återfärd till Selånger 
görs via kostnadsfri buss. Tag med vatten, sköna vandringsskor och vandringsstav! 
Anmälan och info på tel 060-56 35 75 senast 27/6.    
För dig som bor i Tuna-Attmar: kostnadsfri kyrktaxi från Torkarlsberget 8.30, 
anmälan till Tuna-Attmar 060-53 54 30 senast 28/6. 
7 juli Andra etappen Tuna-Stöde, 15 km. börjar med pilgrimsmässa i Lillkyrkan   
kl 9.00. Mässan leds av Gisela Haupt m fl. Efter mässan får du med dig stärkande 
matsäck på den gemensamma bussen till Sörnedansjö. Birgitta och Kenneth Sund-
borg leder vandringen fram till Stöde kyrka. Gemensam fikapaus. Dagen avslutas 
med andakt i örtagården (vid regn i kyrkan). 

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!

TUNA-ATTMARS DIAKONALA GÅVOMEDEL
Var gärna med och stöd det diakonala arbetet i för-
samlingen. 

Plusgiro 44 91 60-1 eller Swish 123 533 12 10  
Ange "Diakonala gåvomedel". 

Gåvan används till blommor eller annan uppmunt-
ran 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!

 
Tuna-Attmars kyrkogårdsförvaltning söker  
gravrättsinnehavare/anhöriga till ett antal  
gravar. Dessa gravar har en skylt med uppmaning 
att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.Om vi inte 
får kontakt med anhöriga inom två år betraktas 
gravplatsen som återlämnad till oss. 

Har du frågor:  
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen tel. 060-53 43 37 
eller pastorsexpeditionen tel. 060-53 54 30.

Gravrättsinnehavare sökes!

Swisha kollekten! 
Nr: 123 388 37 90
Meddelande: ”Kollekt” och dagens datum.

Barn- och ungdomsverksamheten 
startar vecka 37. För grupper och tider se 

www.svenskakyrkan.se/tuna-attmar


