Kyrkbladet

Tuna-Attmars församling
December 2017 - februari 2018
”Hejsan, hoppsan vi ska gå till Kyrkis, oj va skoj att månda’n kom!”
Ja, tänk vilken tur man har som i sitt jobb får träffa alla barn i olika åldrar. I Tuna-Attmars församling har vi ett
varierande utbud av barnverksamheter under veckan.
För de allra yngsta barnen träffas vi på Öppet kyrkis och öppna förskolan. Är du nyinflyttad eller behöver ditt barn
förbereda sig inför förskolan eller har du valt att vara hemma med dina barn? Alla är lika välkomna att leka, sjunga,
fika och vara tillsammans.
Att dela sina funderingar och råd är värdefullt vare sig man är förstagångsmamma/pappa eller om man är flerbarnsförälder och har den erfarenheten.
Under veckan möter jag också ett härligt gäng 4-5-åringar på kyrkis. Där får vi vara tillsammans i lek, pyssel, sång
och bön. Barnen får en inblick i bibelns enklare berättelser och den kristna tron.
I grupperna med Miniorer åk 1-3 och Juniorer åk 4-6 har vi också mycket skoj tillsammans. Vi pysslar, leker lekar
och har samarbetsövningar och tiden går alltid väldigt fort. En andakt har vi alltid i grupperna och det kan handla
om att vara en bra kompis, alla människors lika värde och hur svårt det kan vara att säga förlåt ibland.
Sist men inte minst har vi en eftermiddagsverksamhet som heter ”Öppna dörren”. Och vad är det då? Jo, där träffas
man efter skoldagens slut och fikar och hänger med kompisarna. Vi brukar spela spel, vara ute och leka, spela pingis
och prata om allt, stort som smått!
Till sist vill jag säga att som ni förstår så utgör alla dessa barn en stor del av vår församlingsverksamhet så kom och
var med i någon av våra grupper för ni behövs alla ni härliga barn och föräldrar!

Elisabeth Sjödin, pedagog i barn- och ungdomsverkamheten
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Kyrkoherden har ordet
”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund…”(psalm 116). Än en gång får vi tända alla våra ljus och mana
mörkret på flykt. Än en gång mildras tröttheten när vi välkomnar advents- och juletiden med adventsgudstjänster,
konserter och mycket mer. Än en gång får vi ta emot ett litet barn av Davids hus som ska göra vinternatten ljus (psalm 736).
På det nya året och kyrkoåret väntar nya möjligheter och utmaningar. I församlingens liv och arbete fortsätter mycket
som tidigare i vår verksamhet. Men våra dagträffar kommer att konsekvent förläggas till onsdagar kl 11-13 i såväl Attmar
som i Lillkyrkan. I Attmar utökar vi träffarna till en extra under våren. Vår komminister Elin Lockneus tar tjänstledigt
från årsskiftet under fyra år för doktorandstudier inom teologin. Vi kommer att sakna henne, men hon finns kvar som
församlingsbo och vi önskar henne all välsignelse och välgång.
Jag vill avsluta min hälsning till Dig med orden:
”Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår, nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen, oss är en Frälsare född ”(psalm 114).
Låt barnet i krubban värma Dig, beröra Ditt hjärta, välsigna Dig med all sin kärleks ljus.
En God Välsignad Jul och Ett Gott Nytt Välsignat År 2018 tillönskar jag Dig!

Jag är ett liv
Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen
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Birgit Huss
I årets julkampanj, som pågår 3 december 2017
till 6 januari 2018, fokuserar vi på barns grundläggande rättigheter. Det blir ett extra fokus på
Filippinerna och vårt arbete tillsammans med
vår lokala partner, Bahay Tuluyan, ”Det trygga
huset”, där barn som lever på gatan kan få ett
tryggare liv. Bahay Tuluyan arbetar geom mobila
team som söker upp barnen på gatan.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/julkampanjen

Stilla natt, heliga natt
Det milda ljuset från de tända stearinljusen når nästan inte fram till trappan där vi sitter, min son och jag. Han är febrig
och trött. Det är långt efter läggdags för en vinterblek 12-åring. Men det gör inget, för det är äntligen jullov. Mina uppgifter
den här kvällen är inte så betungande. Det är julkonsert. Jag ska säga några ord och finnas till hands framme i kyrkan.
Däremellan sitter jag i trappan till predikstolen. Det är kören och kantorn som gör det stora jobbet ikväll, för att ge oss
andra en känsla av julefrid. Vi tar tacksamt emot. Han lutar sig mot mig och blundar.
Jag tänker på Maria. Visst har väl hon också suttit så här, värmd av ett slumrande barn. Stilla, för att spara på krafterna
för att orka hela vägen. Och jag tänker på Jesus. En gång var han också liten och trött och behövde sin mamma. Hon var
hans trygghet, och han var hennes ljus.
Det sägs att en gång, när han var just i 12-årsåldern, letade Maria och Josef efter honom för att han smitit iväg utan lov.
Efter tre dagar hittade de honom i templet i Jerusalem, i full färd med att prata med de äldste. När hon förebrådde honom
svarade han: Men visste du inte att jag ville vara här, i min Faders hus?
”Oh, come all ye faithfull…” sjunger kören, och jag tänker att ja, nu är vi här, trots all jäkt och stress. I vår Faders hus. Trots
allt.
Det som inte blev köpt, det var nog inte så nödvändigt som jag trodde, det som inte blev
städat, det syns inte när ljusen glimmar.
För att fira jul i kristen mening behövs inte guld och pärlor. Men gärna en stunds lugn och
ro om det är möjligt. Sången i kyrkan kan vara en hjälp. Goda minnen kan vara en annan.
Nu är det många år sedan jag satt i den där trappen, men känslan finns kvar.
Jag önskar dig, var du än befinner dig i livet, en fridfull och välsignad Jul.

Nine Lööv, komminister

Kalender
December

3 Första söndagen i Advent

11.00 Attmars kyrka Gudstjänst med Attmarkören.
Kyrkorådet bjuder in till kyrkkaffe.
11.00 Tuna kyrka Gudstjänst med Tunakören. 		
Vävstugans damer bjuder in till kyrkkaffe. Dragning
på vävstugans lotteri. Äventyrskonfirmander startar.

5 Tisdag
18.00 Lillkyrkan. Mässa, Elin Lockneus.
6 Onsdag
11.00 Lillkyrkan. Onsdagsträff, Nine Lööv och 		
Chatrine Bergendahl. Luciatåg och julsmörgås.
14.00 Attmarhem Sångstund.
10 Andra söndagen i Advent
11.00 Tuna kyrka Familjegudstjänst.
15.00 Attmars kyrka Familjegudstjänst med
Blomkörens luciatåg.
I båda kyrkorna avslutning för barn- och ungdomsgrupperna. Adventsfika.
12 Tisdag
19.00 Tuna kyrka Luciasoaré.
Barn- och ungdomskörer medverkar.
13 Onsdag
18.00 Attmars kyrka Lucia från Lucksta skola.
16 Lördag 11.00-15.00 Jullördag i Allas Aktivitetshus
Samarrangemang med Matforsföretagarna, försam-		
lingen och Allas Aktivitetshus.
17 Tredje söndagen i Advent
14.00 Matfors Servicehus Adventsgudstjänst.
Solist Linda Nordström. Kyrkkaffe, glögg.
20 Onsdag
8.30 Lillkyrkan Morgonmässa.
23 Fredag
20.00 & 23.00 Attmars kyrka Julkonsert med
Attmarkören under ledning av Agata Kuzniak.
Solist Linda Nordström. Piano Anna-Maria Nilsson.
20.00 & 23.00 Tuna kyrka Julkonsert med Tunakören
under ledning av Chatrine Bergendahl.
Sångsolist Tomas Lindström, gitarr Mikael Sjöbom.
24 Julafton
11.00 Tuna kyrka Levande julkrubba.
13.00 Attmars kyrka Julkrubba.
Vi välkomnar alla barn att tillsammans med oss göra
i ordning julkrubborna!
25 Juldagen
7.00 Tuna kyrka Julotta. Korister från Tunakören.
26 Annandag Jul
11.00 Böloms kapell Julgudstjänst.
Maja Runsvik och Erik Röding sjunger. Kyrkkaffe.

27 Onsdag
14.00 Attmarhem Julgudstjänst.
Solist Linda Nordström. Tomten kommer!
31 Nyårsafton
16.00 Tuna kyrka Nyårsbön.
Solist Linda Nordström. Musiker Mikael Sjöbom.

Januari
Trettondedag jul, 6 januari kl 14.00
FamiljeGUDSTJÄNST

med levande julkrubba på RÖHMANS TORG
Julgransplundring med dans kring granen
En dag för alla åldrar tillsammans.
Klä dig varmt och dela gemenskapen!

Vi välkomnar särskilt alla barn!
7 Första söndagen efter trettondedagen
14.00 Lillkyrkan Söndagsgudstjänst.
14 Andra söndagen efter trettondedagen
11.00 Attmars kyrka Söndagsmässa.
21 Tredje söndagen efter trettondedagen
11.00 Tuna kyrka Alliansgudstjänst.
24 Onsdag
8.30 Lillkyrkan Morgonmässa.
28 Septuagesima
11.00 Lillkyrkan Söndagsgudstjänst med Attmarkören.

Februari
4 Kyndelsmässodagen
11.00 Attmars kyrka
Familjegudstjänst. Dopets dag.
11 Fastlagssöndagen
15.00 Tuna kyrka Temamässa ”Kärlekens väg”.
18 Första söndagen i fastan
11.00 Lillkyrkan Familjegudstjänst.
21 Onsdag 8.30 Lillkyrkan Morgonmässa.
25 Andra söndagen i fastan
11.00 Attmars kyrka Gudstjänst. Byarna Norrhassel,
Långed och Norrlindsjö bjuder in till kyrkkaffe.

Musik med Arne och Karin.

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.
0-6 år Öppet kyrkis Attmar
Öppna förskolan Matfors
0-1 år Babysång Matfors
4-5 år Kyrkis Matfors (föranmälan)
6-8 år Barnkör Matfors (Lillkyrkan)
6-10 år Blomkören Lucksta skola
9 år och uppåt Ungdomskör (Lillkyrkan)
Åk 1-3 Miniorer Matfors
Åk 4-5 Juniorer Attmar
Åk 4-5 Öppna dörren Matfors

Måndag
Tisdag
Torsdag
Torsdag
Måndag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Måndag
Onsdag

9.30-11.30
9.00-12.00
9.00-12.00
9.30-10.00
9.30-11.45
17.30-18.15
14.15-15.00
14.00-15.30
17.00-18.15
14.00-16.15
14.00-16.30

Barn- och ungdomsledare:
Jennie Renström 060-53 43 32, vikarie för Nina Söderman
Elisabeth Sjödin 060-53 43 31
Erika Göransson 060-53 54 38
Körledare:
Chatrine Bergendahl Tel. 060-53 54 36
Agata Kuzniak
Tel. 060-53 54 39

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 barnoch ungdomslokalen på Rännövägen 3.
Kontakta ordförande Ann-Marie Nordell
tel 070-5546446

Fr o m 1 januari 2018: dagträff onsdagar 11.00-13.00
Lillkyrkan i Matfors: 14/2, 28/2,14/3, 28/3, 11/4 och 25/3
Attmars församlingsgård: 7/2, 7/3, 4/4 och 2/5
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. Vi kommer att sätta upp ett anslag med datum på varje boende.
Du som är på tillfälligt besök, var gärna med du också!

Behöver du någon att prata med?
Boka ett själavårdssamtal med någon av prästerna. Själavård är ett enskilt samtal där du kan prata om vad
som helst. Den präst du pratar med har i uppgift att lyssna och vid samtalet gäller absolut tystnadsplikt – den
starkaste tystnadsplikten som finns i samhället.
Vi finns här för dig!
tel 060-53 54 35 birgit.huss@svenskakyrkan.se
Birgit Huss
Elin Lockneus tel 060-53 54 34 elin.lockneus@svenskakyrkan.se
Nine Lööv
tel 060-53 54 37 nine.loov@svenskakyrkan.se

Här når du oss

Pastorsexpedition: Rännövägen 5, 864 31 Matfors
Telefontid 10-12, 13-15 måndag, tisdag, torsdag och fredag tel. 53 54 30
Besökstid 10-12 måndag, tisdag, torsdag och fredag
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss
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