Kyrkbladet

Tuna-Attmars församling
December 2018 - februari 2019

Välkommen till oss!
På pastorsexpeditionen hanteras församlingens
administration. Här görs registrering av dop,
konfirmationer, vigslar, begravningar, in- och
utträden ur Svenska kyrkan.
På expeditionen finns Jeanette och Helena. När
du vill döpa ditt barn, vigas eller begrava en
anhörig vänder du dig hit. Vi bokar tid, präst,
kantor och lokal för förtäring.
Hos oss kan du få hjälp med minnesgåvor i
samband med dop, konfirmation, vigsel eller
begravning. Vi förmedlar gåvor till i första hand
Svenska Kyrkans internationella arbete och
Tuna-Attmars diakonala fond.
Vi delar på det mesta men Jeanette har ansvar
för lönehantering och protokoll, Helena för
affischer, annonser och kyrkblad.
Vi finns här för dig!
Tuna-Attmars diakonala gåvomedel
Gåvan används till blommor eller annan uppmuntran vid hembesök, till födeledagsuppvaktningar eller vid särskilda diakonala behov.
Plusgiro 44 91 60-1 eller Swish 123 388 37 90

Kyrkogårdexpeditionen sköter församlingens gravregister.
Här finns Maggan som du vänder
dig till när du vill anmäla ändring
av gravrättsinnehavare, återlämna
en gravrätt eller få hjälp med plantering/skötsel av gravar.

ossPastorsexpedition: Rännövägen 5, 864 31 Matfors
u
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n
Här Telefontid/besökstid
9-12 måndag, tisdag, torsdag och fredag tel. 060-53 54 30
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

Kyrkoherdens ord - Välkommen!
Välkommen advents- och juletid. Välkommen – ett nytt kyrkoår. Välkommen – det nya året 2019. Välkommen till
pastorsexpeditionens och kyrkogårdsförvaltningens service och stöd. Välkommen nya medarbetare. Välsignat Välkommen till församlingens alla sammanhang!
Nya medarbetare
Anette Hermansson börjar som ny medarbetare inom barn- och ungdom den 1 december. Anette
är utbildad församlingspedagog och kommer närmast från Östersunds församling där hon arbetat under dryga 30 års tid. Hon har är född och uppväxt i Njurunda och ser fram emot att återvända till kusten igen. På fritiden tycker hon om att vistas i naturen, pyssla med blommor och att
läsa böcker. Anette kommer främst att arbeta med barn och tonåringar i vår församling, men har
även erfarenhet av arbete med diakonala och serviceinriktade uppgifter.
Eva From tillträder tjänsten som tillsvidareanställd komminister den 1 januari. Eva kommer närmast från en tjänst som komminister i Roslagens norra pastorat, men förknippas främst med
Torps församling. I Torp har hon tjänstgjort under många år som kyrkoherde och tidigare som
komminister. Att arbeta diakonalt ligger Eva särskilt varmt om hjärtat, men som den barnskötare
hon i grunden är, så är hon är väl förtrogen även med arbetet bland barn och unga. Eva är född i
Ljusne, men uppvuxen i Stockholm. Nu längtar hon och prästmaken Jan tillbaka till naturen, klimatet och människorna i våra bygder. Huset i i Torpshammar finns kvar och väntar på dem. Eva
tycker mycket om att sjunga och spela, läsa och resa. Kontakten med barnbarnen prioriteras högt.
Gisela Haupt tillträder den 1 februari långtidsvikariatet som komminister. Gisela återvänder till
Sundsvall efter fyra år som kyrkoherde i Råneå, Norrbotten, där hon har sina rötter. Hon sadlade
om till präst efter många år som arkitekt och har tjänstgjort som pastorsadjunkt i Sundsvall och
som komminister i Alnö respektive Selångers församlingar. Pilgrimsarbete och pilgrimsvandringar är exempel på uppgifter som särskilt intresserar henne, men hon är också väl förtrogen med
en församlingsprästs alla skiftande uppgifter i övrigt. Gisela är en friluftsmänniska som gärna
åker skidor och vistas i sitt fritidshus i Tynderö, därtill läser hon mycket, målar tavlor samt värnar
umgänget med sina barn och barnbarn.
Vi hälsar alla tre varmt välkomna till arbetet i vår församling och tillönskar er Guds goda, rika välsignelse i era nya tjänster.

Birgit Huss, kyrkoherde
Advent
”När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.” (Sv ps 421:1)
Äntligen advent! Vi får tända ljus och skapa stämning! - Ofta bär vi på en längtan. En längtan bort till något bättre, en
längtan vidare till någonting roligt, en längtan efter mening. En längtan att vara behövd, att få bekräftelse. Inte konstigt
att advent väcker genklang hos oss.
Adventstiden är en tid av längtan och önskningar. Jag önskar att snön kommer, att tomten kommer, att ljusen kan
hålla de mörkaste tankarna borta, att julafton inte kommer vara fylld av konflikter. Och den största längtan är väl den
som handlar om att relationerna ska få bli hela. Att vara älskad.
Gud bär också på en längtan. Guds längtan är att komma nära oss människor, och det visar sig tydligt i advent. Jesus
vill gemenskap med varje människa. Det är då han väljer att komma till oss som människa. Jesus föddes i Betlehem.
Gud vill bo ibland oss, och han längtar efter så mycket mer. Han vill bo i oss.
Jesus kommer till oss personligen, han kommer inte bara in i Marias och Josefs liv en vinternatt i Betlehem, han vill också komma in i våra liv. Adventstiden är en tid med tända ljus, men
låter vi ljuset lysa in i själen? Får Jesus bli vår längtans svar?
Han tar vår längtan på allvar, han har ju redan svarat på den längtan. Han har redan rum
färdiga för oss.

Lars J Huss, vikarierande komminister

Kalender
December
2 Första söndagen i Advent

11.00 Attmars kyrka Gudstjänst med Attmarkören.
Kyrkorådet bjuder in till adventskaffe.
11.00 Tuna kyrka Gudstjänst med Tunakören. 		
Vävstugans damer bjuder in till adventskaffe. 		
Konfirmandinskrivning.

5 Onsdag
8.30 Lillkyrkan. Mässa. Obs tiden.
9 Andra söndagen i Advent
11.00 Tuna kyrka Familjegudstjänst. Julsångspel 		
med barngrupperna. Julfest i församlingshemmet.
15.00 Attmars kyrka Familjegudstjänst med
Blomkörens luciatåg. Julfest i församlingsgården, 		
juldans med Maja och Inga-Britt.
I båda kyrkorna avslutning för barn- och ungdomsgrupperna. Vi välkomnar Anette Hermansson, vår
nya medarbetare inom barn och ungdom. Adventsfika.
12 Onsdag
19.00 Tuna kyrka Luciasoaré, i samarbete med 		
Lions Tuna-Attmar.
13 Torsdag
18.00 Attmars kyrka Lucksta skolas Luciatåg.

31 Nyårsafton
16.00 Tuna kyrka Nyårsbön, LJUSTÄNDNING 		
OCH ANDRUM. Musik: Kjell och Ingegärd
Norberg, tvärflöjt, klarinett och saxofon samt Ewa 		
Andersson, orgel.

Januari
TRETTONDEDAG JUL 6 JANUARI
TUNA KYRKA KL 11.00
Gudstjänst med Trettondagens julspel
Sång av Tunakören
Välkomnande av komminister Eva From
Kyrksoppa

13 Första söndagen efter trettondedagen
11.00 Attmars kyrka Mässa. Attmarkören sjunger.
Kyrkfika.
20 Andra söndagen efter trettondedagen
11.00 Tuna kyrka Alliansgudstjänst. Sång och musik.
23 Onsdag
8.30 Lillkyrkan Morgonmässa.

16 Tredje söndagen i Advent
14.00 Matfors Servicehus Julgudstjänst.
Bel Canto sjunger. Kyrkkaffe.

27 Tredje söndagen efter trettondedagen
11.00 Lillkyrkan Mässa.

19 Onsdag
14.00 Attmarhem Julandakt. Erik Röding sjunger.

Februari

23 Söndag
20.00 & 23.00 Attmars kyrka Julkonsert med
Attmarkören under ledning av Agata Kuzniak.
Medverkande: Bel Canto, Anna-Maria Nilsson,
Johan Dereborn, Björn Hagberg, Henrik Olofsson.
20.00 & 23.00 Tuna kyrka Julkonsert med Tunakören
under ledning av Ewa Andersson.
Sångsolist Albertina Wiksten-Melander.
Ackompanjemang Ann-Kristin Färnström.
24 Julafton
11.00 Attmars kyrka Samling vid krubban.
13.00 Tuna kyrka Samling vid krubban.
Sång av barn. Vi välkomnar alla barn att tillsammans
med oss göra i ordning julkrubborna!
25 Juldagen
7.00 Tuna kyrka Julotta. Linda Nordström sjunger.
26 Annandag Jul
11.00 Böloms kapell Julgudstjänst.
Maja Runsvik och Erik Röding sjunger. Kyrkkaffe.
30 Söndagen efter jul
11.00 Lillkyrkan Mässa.

3 Kyndelsmässodagen
11.00 Tuna kyrka Familjegudstjänst. Dopets dag.
Kyrkfika för små och stora!
10 Femte söndagen efter trettondedagen
11.00 Attmars kyrka Mässa. Attmarkören sjunger.
Vi välkomnar komminister Gisela Haupt. Kyrkkaffe.
17 Septuagesima
15.00 Tuna kyrka Temagudstjänst med konfirmander,
”För kärlekens skull”.
18.00 Tuna kyrka Orgelkonsert, organist Ewa
Andersson.
20 Onsdag 8.30 Lillkyrkan Morgonmässa.
24 Sexagesima
11.00 Lillkyrkan Gudstjänst.
28 Torsdag
18.00 Lillkyrkan Veckomässa.

Anlita gärna kyrktaxi!

Ring Sundsvalls taxi tel 060-19 90 00

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

Barnverksamheten i Tuna-Attmars församling 2018
Gruppstart vecka 3

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 4-5 år
14.00 - 16.15 Juniorer Attmar åk 4-6
Tisdag

09.00 - 12.00 Öppna förskolan Matfors 0-6 år
14.00 - 16.15 Juniorer Matfors åk 4-5

Onsdag 14.00 - 16.30 Öppna dörren Matfors åk 4-5
14.30 - 16.00 Ungdomskör Lillkyrkan åk 4 och uppåt
17.00 - 18.15 Sångpysslarna Matfors åk 1-3
(fd miniorerna och barnkören)
Torsdag 09.00 - 12.00 Öppna förskolan Matfors 0-6 år
09.30 - 10.00 Babysång Matfors 0-1 år
14.15 - 15.00 Blomkören Lucksta skola 6-10 år
Barn- och ungdomsledare:
Elisabeth Sjödin
060-53 43 31
Erika Göransson
060-53 54 38
Anette Hermansson 060-53 43 32

Vår, av säsongsmedarbetaren AnnaMaria Andersson, designade och
utsmyckade minneslund i Attmar.

Körledare:
Ewa Andersson
Agata Kuzniak

Medel ur Ljunglövs gravfond har
bekostat försköningen.

060-53 54 36
060-53 54 39

Syjuntan Skapa mera
Måndagar 18.30-21.00 Barn- och ungdomslokalen Rännövägen 3, Matfors.
Vi är några som träffas och syr, stickar,
ritar mönster, målar och ”fotar”.
Var och en tar med eget material till det
man vill arbeta med. Vi delar kunskap
och ger råd till varandra.
Två enkla symaskiner finns att tillgå.
Facebook: Matfors syjunta (där visar vi
saker vi tillverkat)
Vill du vara med?
Kontaktpersoner är:
Kim Törngren 070-674 66 78
Ann Johansson 070-243 92 66
Välkommen!

Dagträffar onsdagar 11.00-13.00

Lillkyrkan i Matfors: 13/2, 13/3 och 10/4
Attmars församlingsgård: 27/2, 27/3 och 24/4
För mer information
se predikoturerna.
Sångandakter
På onsdagar besöker präst och kantor något äldreboende i vårt
område: Attmarhem, Tunastrand eller Thulegården, efter ett
rullande schema. Attmarhem kl 14.00. Tunastrand och Thulegården kl 13.45. Vi kommer att sätta upp ett anslag med datum
på varje boende.
Du som är på tillfälligt besök, var gärna med du också!

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2018 till trettondedag jul
2019, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för varje människas lika
värde och makt över sitt eget liv.

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har
vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller
kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön.

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss
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