Kyrkbladet

Tuna-Attmars församling
Mars - maj 2019
Mars
3 Fastlagssöndagen
11.00 Attmars kyrka Musikmässa ”Kärlekens väg”.
Sång Karin Jonasson. Dragspel Arne och Karin.
10 Första söndagen i fastan
11.00 Tuna kyrka. Gudstjänst.
Sång Catharina Larsson.

14 Palmsöndagen
11.00 Tuna kyrka Familjegudstjänst. Sångpysslarna.
28 Andra söndagen i påsktiden
11.00 Tuna kyrka Gudstjänst. Sång Karin Jonasson.
30 Valborgsmässoafton
19.00 Attmars hembygdsgård Attmarkören sjunger.

Maj

17 Andra söndagen i fastan
11.00 Lillkyrkan Mässa. Tunakören sjunger.
24 Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Attmars kyrka Familjevänlig gudstjänst med
Blomkören och andra barngrupper.
31 Midfastosöndagen
11.00 Tuna kyrka Mässa. Måbrakören och
Chatrine Bergendahl medverkar.

5 Tredje söndagen i påsktiden
11.00 Attmars kyrka Konfirmationsmässa.
12 Fjärde söndagen i påsktiden
11.00 Tuna kyrka Familjegudstjänst med
terminsavslutning.
18.00 Tuna kyrka Vårkonsert med Tunakören och
Klas Norberg.

April

19 Femte söndagen i påsktiden
11.00 Attmars kyrka Mässa. Sång Maja Runsvik.

7 Femte söndagen i fastan
11.00 Attmars kyrka Gudstjänst. Sång Maja Runsvik
och Erik Röding.
18.00 Tuna kyrka Konsert med Vi 5: Tomas, Linda,
Mikael, Anna och Chatrine.
11 Torsdag
18.00 Lillkyrkan Veckomässa.

26 Bönsöndagen
11.00 Böloms kapell Gudstjänst med Attmarkören.
30 Kristi himmelsfärds dag
8.00 Attmar Gökotta vid vattentornet. Sång Bel Canto.
15.00 Tuna kyrka Cruisingkonsert med
Börje Håsäther och Örjan Berggren.

Från död till liv

Skärtorsdag 18/4 18.00 Tuna kyrka Skärtorsdagsmässa ♪ Sång Linda Nordström
Långfredag 19/4 11.00 Attmars kyrka Långfredagsgudstjänst
♪ Bel Canto sjunger Stabat Mater, piano Jon Sjödin ♪
et Påskafton lördag 20/4 23.30 TUNA kyrka UPPSTÅNDELSEMÄSSA
Nyh
Livet segrar på nytt! Kom och upplev en annorlunda gudstjänst.
♪ Sång och musik med Tomas Lindström, Linda Nordström och Chatrine Bergendahl
Trumpet: Bengt-Olof Nilsson
Ljuständning Påskliljor Förfriskningar

Glad Påsk!

Påskdagen 21/4 11.00 Attmars kyrka Påskdagsmässa ♪♪ Attmarkören • Kyrkkaffe, påsktårta
14.00 Attmarhem Påskgudstjänst ♪ Sång Linda Nordström • Påsktårta
Annandag påsk 22/4 14.00 Servicehuset Påskmässa
• Kaffe med påsktårta ♪ Sång Karin Jonasson
Anlita gärna kyrktaxi! Ring Sundsvalls taxi tel 060-19 90 00

”Kyrkoherden har ordet” Nytt liv!
I mina skrivna inlägg av olika slag har jag en känd benägenhet att ofta- troligtvis alltför ofta- använda mig av skiljetecken. Framför allt gäller det utropstecken! Det återspeglar nog en del av min personlighet och kan säkert uppfattas
som tröttande eller alltför ”hurtigt” ibland. Eller så är de mest ett utslag av dålig språkbehandling. (Nu hade jag velat
ha ett utropstecken igen, men se där, jag lyckades hejda mig).
Men när våren och livet återvänder i naturen, i våra kroppar och själar, ja, då är det svårt att inte sätta utropstecken
både här och där. När påskens budskap förmedlar att liv besegrar mörkaste död, då vaknar något förhoppningsfullt
till liv inom oss. Visserligen hjälper det inte omgående den som befinner sig i sorg eller livskris. Men någonstans kan
ändå med tiden ett frågetecken rätas ut och för vissa till och med vändas till ett utropstecken när perspektiven klarnat.
Jag vill skicka med dig som kämpar med svårigheter denna psalm: ”Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora
längtan Herren hör och ser. Våga vänta tryggt: snart har dagen grytt. Våren visar vägen: Gud gör allting nytt. Genom din
ångest, när allt är svårt, delar Gud din smärta och all din gråt”./Sv. Ps 205:1.
Nytt liv, vårens, påskens, ditt och mitt - trots allt. Från mörker till ljus, genom död till nytt liv. Det är den kristna
trons hopp och löfte. Och i vår församling går livet vidare i det fördolda, lika väl som i det öppna eller storslagna. Nu
ser vi fram emot ett extra rikt utbud av gudstjänster, musik, konserter, möten bland unga och äldre. En nyhet är att
det i vår även blir konfirmation av en instagramkonfirmandgrupp som träffats i vinter/vår. De konfirmeras i Attmars
Kyrka, så nu gläds vi över konfirmation i båda kyrkorna. Pastorsexpeditionen breddar sin
service och övergår till att ha eftermiddagsöppet på torsdagar, efterfrågat bland flera. Nya
medarbetare berikar mångfalden i våra arbetsformer. I vår startar också fasadrenoveringen
av Attmars kyrka. Under vår-sommar kommer kyrkan att vara rejält ”inpackad” och inte
så vacker att fotografera, men den som väntar på något gott…
Ja, nog är det mycket av nytt liv i rörelse på alla sätt. Men det allra viktigaste är alltid vi
människor som möts och vår lyhördhet för varandra. Och det allra värdefullaste som vi
får ta emot är Guds rika välsignelse. Den välsignelsen tillönskar jag er alla av hjärtat och
efter detta vill jag inte bara sätta punkt, utan faktiskt också ett- ja, precis, ett utropstecken!

Birgit Huss, kyrkoherde

Med bud om liv!
Under mars månad börjar solen göra sig mer närvarande, visserligen håller vintern ännu sitt grepp över oss, men
med ljuset som kommer blickar vi framåt. Vi går också in i fastan och om du fastar behöver det inte betyda att du inte
äter. En kristen fasta kan vara att avstå från till exempel tv-tittande, godis, alkohol, kött, Facebook eller något annat.
Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. Den börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton. På
söndagarna bryts fastan. Det är fortfarande fastetid men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga
fastan.
I april firar vi en av vår kyrkas största kristna helger, nämligen påsk. Vi får vandra med Jesus från intåget i Jerusalem,
Jesu död på korset på långfredagen och hans uppståndelse på påskdagen. Lärjungarna beger sig under annandag påsk
på en vandring till Emmaus och Jesus slår följe med dem på vägen.
Vi vandrar också precis som lärjungarna till någonstans och någonting. Vi kan kanske ibland känna att vi står still,
att inget händer, men vi är ändå alltid på väg. Vi tar vi oss fram rent fysiskt, vi går, cyklar,
åker buss eller bil men vi tar oss också fram genom tid och rum inom oss själva. Vi låter
våra tankar fara fram, vi funderar, tänker och drömmer. Just nu kanske vi drömmer om att
snön skall försvinna.
Naturen runt oss är också på väg, Maj är en vårmånad med mycket växlande väder men
värmen brukar komma med denna månad. Vi längtar efter ljuset och värmen som vi saknat under vintern. Vi börjar se olika blommor som kommer upp ur jorden efter sin vintervila. När solen värmer både kropp och själ känner man hur man vaknar till, en glad känsla
sprider sig inte bara hos mig, utan också hos andra människor och i naturen. Vi hör hur
fåglarna kvittrar och vi ser hur de flyger fram och tillbaka för att bygga bon och planera
för små fågelungar. Allt är på väg!

Eva From, komminister

ÄNTLIGEN!

Så äntligen kan vi se konfirmander i gudstjänstliv, församling och verksamhet under året igen, Instagramkonfirmanderna.
Efter två år där en grupp ”vinterkonfirmander” uteblivit, gick
vi i år in med ett nytt och lite annorlunda koncept som komplement till ”Sommaräventyret”.
Vi ses vissa söndagar i samband med gudstjänst och har en
temadag innan eller efter, mellan varje tillfälle har konfirmanderna en instagramuppgift kopplat till nästa gångs tema,
det kan innebära att fota något som hör till det vi ska prata
om, samt lite tankar kring hur man själv tänker eller ser på
saker. Två lägerhelger ska denna grupp också få med sig innan
de är klara för konfirmation.

Foto: Liam Sundqvist Norlén, instagramkonfirmand

Ett litet härligt gäng som i skrivande stund träffats vid två tillfällen,
och har ett flertal söndagar kvar att mötas innan det är dags för
konfirmation i Attmars kyrka den 5/5 kl.11.00.
Det är med glädje i hjärtat som denna grupp nu finns med i vår
församling och att de får vara med och forma ett nytt koncept, där
samtal och bilder får stå i fokus.
Allt gott!

Erika Göransson, pedagog i Tuna-Attmars församling

Instagramkonfirmandernas egentillverkade ljus.

Kyrkan lever!

-Barn-familj-ungdomsgrupper - läger - körer - stort utbud för olika åldrar.
-Samverkan med förskolor/skolor, fritidsgård, föreningsliv, trygghetsgrupp, närsamhälle.
-Gudstjänster i många olika former för livets olika tider och högtider.
-Dop, konfirmationer, vigslar, kyrkliga begravningar. Gratis dopfika för församlingsbor!
-Ett rikt musikliv med körer och musiker. Möjlighet att få sjunga gratis i en kör.
-Enskilda samtal och hembesök. Diakonalt stöd i olika former.
-Sångandakter, social samvaro och stöd på våra äldreboenden och servicehus.
-Dagträffar och temakvällar. Samtalsgrupp kring livsfrågor. Kyrkresor.
-Krisstöd till skola, samhälle, enskilda. ”Leva-vidare”- sorgegrupp.
-Vård och underhåll av våra kyrkor och kulturarv. Service och stöd.
-Arbete och hjälpinsatser inom och utom vårt land. Miljöarbete. Integrationsstöd.
-Välkommen att fortsätta vara eller bli medlem, samt att föra fram synpunkter och frågor. Kyrkan är vi alla
tillsammans, vill vi att hon ska fungera så behöver alla solidariskt bidra för det gemensammas bästa.

Kyrkoherde Birgit

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan!
Fyll i uppgifterna och skicka in kupongen till
Tuna-Attmars församling, Rännövägen 5, 864 31 Matfors
Namn: ___________________________________
Adress:___________________________________
Telefonnummer:_ _ _ - __________		

Jag är döpt den _____________(datum)
Var? (kyrka/samfund)_________________

Ort och Datum:_______________________		
Namnteckning:___________________

Personnummer:_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _

		

Jag är inte döpt. Vill du bli medlem
behöver du vara döpt. Vi hjälper dig gärna.

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

Barnverksamheten i Tuna-Attmars församling 2019 Gruppstart vecka 3

Lokaler: Församlingsgården i Attmar och kyrkans öppna förskola i Matfors, Rännövägen 3.
Barn- och ungdomsledare:
Måndag 09.30 - 11.30 Öppet kyrkis Attmar 0-6 år
Elisabeth Sjödin
060-53 43 31
09.30 - 11.45 Kyrkis Matfors 4-5 år
Erika Göransson
060-53 54 38
14.00 - 16.15 Juniorer Attmar åk 4-6
Anette Hermansson 060-53 43 32
Tisdag 09.00 - 12.00 Öppna förskolan Matfors 0-6 år
Körledare:
14.00 - 16.15 Juniorer Matfors åk 4-5
Ewa Andersson
060-53 54 36
15.30 - 17.00 Tjejkören Nya röster åk 6 och uppåt
Agata Kuzniak
060-53 54 39
Onsdag 14.00 - 16.30 Öppna dörren Matfors åk 4-5
14.15 - 15.30 Ungdomskör Lillkyrkan åk 3-5
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

Här når du oss

Pastorsexpedition: Rännövägen 5, 864 31 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 vardagar 9-12
www.svenskakyrkan.se/tuna-attmar
www.facebook.com/tunaattmar
e-post: tuna-attmars.forsamling@svenskakyrkan.se
Dagträffar med roliga och givande program, fika, lotteri och andakt
Onsdagar kl 11.00-13.00

Lillkyrkan
13 mars Sofia Ytterbom och May-Britt Norman ”Sakta vi gå genom stan”,
en hyllning till Monica Z.
10 april Anna-Maria Nilsson ”I Jesu fotspår” om resan till Jerusalem.
Attmars församlingsgård
27 mars MåBra-kören och Chatrine Bergendahl.
24 april ”Besök av Kai Gullmar och Hjördis Schymberg” Hör Linde & Chrisse
berätta deras historier och sjunga deras sånger i en humoristisk föreställning
om dessa viljestarka kvinnor!
Välkommen önskar Internationella gruppen i Tuna-Attmars församling!

Vill du samtala om TRO OCH LIV? Kom till Lillkyrkan -Vi har Högt I Tak - en riktig HIT!
Vi ses varannan onsdag kl. 19.00 med start 20/2 och fikar, samtalar kring olika teman varje gång och
firar en andakt.
Datum: 20/2, 6/3, 20/3, 3/4 och 17/4.
Anmälan till pastorsexpeditionen tel 060-53 54 30 eller till Elin via sms på 070-3104846
”PRATBUBBLAN” FREDAGAR kl 17-19 Matfors Servicehus

Församlingen och Ulla-Britt Lagergren hälsar välkommen till
Gemenskap - Underhållning - Hemlig gäst - Gott fika - Andhämntning

Välkommen!

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss

Kom ihåg: KYRKRESOR
Mot hemligt mål 14 och 15 maj.
Mer info kommer, se predikoturer.
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