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Våra två barnkörer  ♪ ♪ ♪ 
Våra två barnkörer ”Blomkören” 

och ”Sångkompisarna” 
tränar i skrivande stund sånger 

inför julen. De äldre barnen i åk 5 
som kallar sig ”Unga Röster” sjunger 
Luciasånger tillsammans med nystartade  
”Tuna Ungdomskör”. Ungdoms- 

kören (killar och tjejer 12 -20 år)  
har ett spännande samarbete med  

Njurunda församling. Vid Luciasoarén 
den 12 december sjunger körerna  

tillsammans.

Vi bjuder in...
Efter uppskattade Allhelgona- 
samlingar i Attmars kyrka för för-
samlingens alla barn i åk 3, stundar 
det snart Julvandringar i Tuna  
kyrka för våra förskoleklasser.  
Det är viktigt att barnen upptäcker 
båda våra ”stor”-kyrkor samt våra 
högtiders centrala budskap.

Mycket på gång bland församlingens barn och unga…
Många små barn med föräldrar samlas på Rännövägen 3 för ”Öppen förskola” eller till ” Öppet kyrkis” 
 

i Attmars församlingsgård. Vad kan passa bättre en gråkall dag än att dela sina barns nyfikenhet och glädje med andra och ta 
 

en kopp kaffe där samtalen präglas av föräldraskap? Det är fina, öppna stunder av gemenskap, samtal och babysång.  

På ”Kyrkis” för 4-5 åringar pysslar vi, sjunger och leker och har en samling. I vår mysiga kyrkisgrupp har vi plats för fler 
barn – anmäl till oss!  Barn från åk 4 och 5 välkomnar vi till ”Öppna dörren”, en fritidsverksamhet där fika, lek, prat och olika 

livsfunderingar får stå i fokus.  Miniorer, Juniorer, Konfirmander, Unga ledare och Körsångare träffas också regelbundet.

Barn besöker oss och vi besöker dem… 
Barn besöker oss och vi besöker dem… I våras hade vi i församlingen  
våra första ”Bibeläventyr” i åk 4 på Matfors skola, ett spännande 
material där Gamla testamentet återges under tre lektionstider. Vi 
dramatiserar, berättar, trollar och rappar. Barnen skriver, lär och tar 
del genom sina arbetsböcker. Det var magiskt att se och höra dem 
återge hela Gamla testamentet när vi avslutade Bibeläventyret i respektive klass.  
Nu är det dags igen, i början av året är det nya 4:or i Matfors som kommer att  
få ta del av detta!

 Är du förälder och 
nyfiken på kristen tro?
Vill du lära dig mer, samtala, prova på 
och uppleva tillsammans med andra?

Vi ses på söndagar; 
16 februari: Tuna församlingshem
   5 april:  Attmars församlingsgård

10 maj:  Tuna församlingshem
8.00 Frukost

Samtal - Undervisning
11.00 Gudstjänst

Konfirmandernas föräldrar 
hälsas särskilt välkomna!

Helena Wiberg, Ulla-Britt Lagergren 
och Elin Lockneus

Anmälan till pastorsexpeditionen 
via mail 

tuna-attmarsförsamling@svenskakyrkan.se

Detta är några exempel på… vad församlingen gör tillsammans med  
våra barn och ungdomar. De är så värdefulla! ”Du vet väl om att du är värdefull”  
(791 i psalmboken).              Pedagogerna  och musikerna  genom Erika

Vi deltar och finns med… 
Glädjande nog har Matfors fått junior 
SM i skidor 2020! Som en samar-
betspartner med Matfors skidklubb kom-
mer vi som församling att finnas på plats 

under SM-dagarna 7-9 februari. Slut 
upp, kom och heja,  
få en pratstund och något varmt att dricka. 
Var med och gör detta till en folkfest där 
godhet, kamratanda och en stolthet över 
vår bygd får prägla dagarna!  



 

”Vinternatten går tungt i uppförsbacken. Mörkret äger jorden. Men Kungen av frid har ljus i hand och går med i natten”   
                /Bertil Westman.
Under denna vår mörkaste tid av året är det svårare att få krafter och livsmod att räcka till. Då betyder det mycket att vi får  
tända många ljus i olika former för att driva mörkret på flykt. Särskilt under advents- och jultiden värmer ljusen i våra hem, 
kyrkor och kyrkogårdar såväl kropp och själ. Vår nyrenoverade Attmars kyrka har dessutom, likt i Tuna, försetts med en vacker 
fasadbelysning. 
Men starkast bland alla ljus vill Gud själv lysa och leda våra ibland tunga steg. Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer 
mig skall inte vandra i mörkeret utan ha livets ljus” (Joh.8:12). Han kommer gång på gång till oss i det lilla sårbara Jesusbarnets 
gestalt vars födelse vi ännu en gång förbereder oss för. 
  

Det är svårt att stanna upp i all stress och göra plats i hjärtats härbärge för kungen av frid som är ”himlen i vår famn”.  
Det kan vara svårt att se det stora undret i detta lilla, till synes obetydliga. Det krävs nog ett barns ogrumlade blick för detta.  
Ute i världen är det också mörkt och kallt på olika sätt. Klimatkris, flyktingströmmar och krig är bara några exempel  
på sådant som förskräcker. Också i vårt eget land och bygd finns sådant som oroar och upprör.  
Men i allt detta kan ljuslågor tändas i form av godhet och omsorg mellan människor.  
 

Församlingen och kyrkan vill bidra till denna ”ljuständning”. Goda mötesplatser, berörande  
gudstjänster och varma samtal ger hopp. Vi kan också värna det goda genom att dela med oss  
till dem som lever i utsatthet. Kyrkans julkampanj via Act-alliance, internationella hjälp- och  
katastrofinsatser i bland annat Syrien, är några exempel bland många där vi får vara med och bidra.  
Istället för att förbanna mörkret får vi låta ljuset segra och starkast av alla lyser och leder Gud själv  
som ”går med i natten”. – Må Guds Frid och Fred Välsigna Dig i mörker och ljus!   
          Birgit Huss, kyrkoherde

Ljus i mörkret
”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram”. (Jes 9:2)
Det är som om profeten Jesajas ord riktas direkt till oss i Tuna-Attmars församling, till oss som bor här i norden där nu vinter-
mörkret kan kännas tungt och kompakt. Därför är det inte heller någon tillfällighet att advent och jul är ljusets stora högtider.  
Vi behöver verkligen få tända ljus och känna värme och glädje tillsammans med varandra. Vi bär också på en längtan. En längtan 
bort till något bättre, en längtan vidare till någonting roligt, en längtan efter mening, efter något som kan fylla tomrummet i själen.  
Och egentligen är det väl så att den största längtan är den som handlar om att relationerna ska få bli hela. Att vara älskad, en längtan 
efter att vara behövd, att få bekräftelse. Inte konstigt att advent och jul väcker genklang hos oss. 

Gud längtar också. Gud längtar efter att komma nära oss människor. Det visar sig tydligt i julens berättelser. Människorna då, 
som nu, vänder sig bort från Gud. Det är då Gud bestämmer sig för att sända sin son till världen. 
Och 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 här i Tuna-Attmar eller var vi nu bor. Jag skriver det här 
några dagar efter att Greta Thunberg talat till världens ledare i FN. Greta är en modern tids profet. 
Klimatkrisen är ett mörker som berör hela vår värld. Greta är ett ljus som vill få oss att göra något nu 
innan det är alldeles för sent. Vårt advents- och julfirande behöver inte i år bli ännu ett hysteriskt ja-
gande efter en alltför överdådig konsumtion.  Låt oss hellre vila i detta att ”Så älskade Gud världen att 
han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)   
Vila javisst, men inte i passivitet, utan i engagemang för livet.       

   
    Helena Skogetun har under 15 års tid arbetat i dåvarande Attmars församling och sedan 2016 i Tuna-Attmar.    
  Hennes arbetsuppgifter har varit information, kyrkblad, bokningar, kyrkobokföring mm. Nu går Helena  
  i pension och församlingen vill tacka henne hjärtevarmt för alla goda arbetsinsatser. Kunnig-Erfaren- 
 Noggrann-Pålitlig-Strukturerad-Kreativ-Omtänksam-Empatisk-Lojal-Humoristisk- det är några exempel  
   på vad som kännetecknat Helenas arbetsinsatser och medarbetarskap. TACK Helena för allt gott du bidragit  
    med för församlingsbornas bästa! Guds rika välsignelse tillönskar vi dig!

  
  VÄLKOMMEN Carina!                                       
   Carina Tysk efterträder Helena som informationsassistent och kyrkoskrivare. Carina kommer närmast från tjänst 
  på Anderssons begravningsbyrå. Dessförinnan har hon arbetat med information, kyrkobokföring mm  
   i Sköns församling. Carina bor i Sundsvall men är sommarboende i Långsjön där hon har sitt fritidshus och   
   hon är väl förtrogen med vår bygd. Vi välkomnar dig Carina, tillönskar även dig Guds rika välsignelse och  
    hoppas att du ska trivas med att arbeta i vår församling!

Lars Huss, vik. komminister

Swisha valfritt belopp till 900 1223 
Ange AKUT i meddelandefältet

KRITISKT LÄGE I SYRIEN - VÄDJAN OM STÖD

TACK Helena!  



December
   1   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.  
       
       8  Andra söndagen i Advent 
           11.00 Tuna kyrka Familjegudstjänst. 
           Avslutning för barn- och ungdomsgrupperna. 
           Konfirmandinskrivning. 
      
      11   Onsdag 
            8.30 OBS tiden! Lillkyrkan Mässa. 
            14.00 Attmarhem Sångandakt.

     12  Torsdag  
            20.00 OBS tiden! Tuna kyrka Luciasoaré. 
           Matfors Lucia, Tuna Ungdomskör, Unga Röster, 
           Ewa Andersson, Njurunda Ungdomskör,
           Birgitta Urban, Marie Ottosson. 
           Utdelning av Kulturstipendiet i samarbete med 
           Lions Tuna-Attmar.

  15  Tredje söndagen i Advent 
        15.00 Attmars kyrka Familjegudstjänst med  
        Blomkörens Luciatåg. Julfest i församlingsgården. 

  22  Fjärde söndagen i advent   
         14.00 Attmarhem Julgudstjänst. 
        Solist Maja Runsvik.

  23  Måndag OBS! Nya tider!
       19.00 & 22.00 Attmars kyrka Julkonsert med                
       Attmarkören. Ack: Anna-Maria Nilsson,  
       Dir: Agata Kuzniak.                  
       19.00 & 22.00 Tuna kyrka Julkonsert med  
        Tunakören. Sångsolister Maja Runsvik, Bartek Szulc.  
       Ack: Ann-Kristin Färnström, Dir: Ewa Andersson.  
     
 24  Julafton Sång och musik med barn och ungdomar 
       11.00 Tuna kyrka Samling vid krubban.

        13.00 Attmars kyrka Samling vid krubban.

  25  Juldagen  
        7.00  Tuna kyrka Julotta. 
        Sångsolist Albertina Wiksten Melander.
  26  Annandag Jul  
        11.00  Böloms kapell Julgudstjänst.  
        Solister Maja Runsvik och Erik Röding. Kyrkkaffe.

  29  Söndagen efter jul  
        11.00 Lillkyrkan Mässa. Sång Ewa Andersson.

  31  Nyårsafton  
        15.00 OBS tiden! Tuna kyrka Nyårsbön.  
        Solist Isabel Neib.

Januari
  5   Söndagen efter nyår
       14.00 Matfors Servicehus Mässa. 

  6   Trettondedag jul 
       11.00 Tuna kyrka Gudstjänst med julspel, Tunakören, 
       konfirmander med ledare.

  8   Onsdag
       8.30 OBS tiden! Lillkyrkan Morgonmässa.

12  Första söndagen efter trettondedagen  
       14.00 Böloms kapell Familjegudstjänst.
       Julgransplundring, jullekar med Maja Runsvik.
       Tomten kommer.

15  Onsdag
       14.00 Attmarhem Sångandakt.

19  Andra söndagen efter trettondedagen  
       11.00 Tuna kyrka Mässa i samverkan med  
        Kristna Alliansen. Instagramkonfirmanderna. 
        Avslutningsgudstjänst för böneveckan. Kyrkkaffe. 

26   Tredje söndagen efter trettondedagen
         11.00  Attmars kyrka Gudstjänst.  
        Solist Karin Jonasson.

Februari
   2   Kyndelsmässodagen 
        11.00 Tuna kyrka 
       Familjegudstjänst. Dopets dag. 
       Medverkan av Babysångsgruppen.  
       Solist Maja Runsvik. Kyrkfika för små och stora!

  5   Onsdag
       14.00 Attmarhem Sångandakt.

  9   Septuagesima  
        11.00 Lillkyrkan Mässa. 

16  Sexagesima
       15.00 Tuna kyrka Temagudstjänst med konfirmander, 
      ”För kärlekens skull”.  Solist Karolina Walker.

18   Tisdag
       13.00 Lillkyrkan Dagträff. Dragspel och sång. 
      
23   Fastlagssöndagen  
       15.00 Attmars kyrka Familjegudstjänst. 
       Blomkören, orgelelev Anton Ingerstam. 
       Gemenskapsmiddag efter gudstjänsten.

26   Onsdag
       14.00 Attmarhem Sångandakt.

27  Torsdag OBS veckodag! 
       18.00 Lillkyrkan Familjegudstjänst.

Kalender

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



Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss     Layout: Carina Tysk

Barnverksamheten i Tuna-Attmars församling 2020 Gruppstart vecka 3
Lokaler: Församlingsgården i Attmar och kyrkans öppna förskola i Matfors, Rännövägen 3.
Måndag   09.00 - 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

Tisdag     09.00 - 12.00   Öppna förskolan Matfors   0-6 år
                  14.00 - 16.30   Öppna dörren  Matfors  åk 4-5
                  15.30 - 16.00   Unga röster  åk 4-5  Anmälan till Ewa
                  17.00 - 18.15   Miniorer  åk 1-3, pyssel,  fullbokat

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   Öppna förskolan Matfors   0-6 år
                   09.30 - 10.00   Babysång Matfors   0-9 mån 10 ggr  Anmälan till Elisabeth
                   14.15 - 15.00   Blomkören Lucksta skola   f-klass till åk 3  Anmälan till Agata
                   18.00 - 20.00   Ungdomsgrupp Lilkyrkan jämna veckor - För information kontakta Anette

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

Barn- och ungdomsledare:
Elisabeth Sjödin           060-53 43 31 
Anette Hermansson    060-53 43 32
Erika Göransson          060-53 54 38

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

Pastorsexpedition: Rännövägen 5, 86431 Matfors
Telefontid/besökstid måndag, tisdag och fredag 9-12, torsdag 13-16   tel. 060-53 54 30 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

Swisha din 
julgåva till 
900 1223 
Tack!

Återinvigning 
av Attmars kyrka 29 september

Ny altarringsklädsel i Tuna kyrka

Tacksägelsedagen 13 oktober

          Av Menja textil och 
Anderssons Tapetserarverkstad

Seniordagens  utsmyckning


