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Tuna-Attmars församling
Mars - juni 2018

Lillkyrkans nytillverkade natt-
vardsservis i keramik.

Vi lånar ut  
dopklänning!

Gratis dopfika till 
ALLA som bor och 
döper i församlingen!Välkommen till Påskvaka och Uppståndelse-

mässa, Påskafton kl 23.30 i Lillkyrkan.

Livet segrar!  
Från mörker till ljus. 

Kantor Chatrine Bergendahl avtackas vid musikguds-
tjänsten 10 juni. Ovan: ”Vi fem”, ”Fäjjen” och Tage 
Håkansson i Tuna kyrka.

Säg JA till dopet! 

Välkommen till 
Cruising 10 maj!



Allt har sin tid…(Predikaren kap 3)
Åter vänder vi oss mot vår och efterlängtat längre dagsljus efter en ovanligt snörik vinter. Påskveckan inleds i år samma 
dag som klockorna ställs om till sommartid och vi får alltså ”ställa fram solstolarna” på Palmsöndagen den 25 mars. I 
församlingens liv har mycket sin tid och tar tid. Det tar tid att planera och utföra, tid att följa upp, förnya och gå vidare. 
Här följer ett axplock: Under 2017 utfördes 84 dop hos oss, 16 vigslar samt 80 begravningar i kyrkans ordning. 35 ungdomar 
konfirmerades och i år är hela 64 sommarkonfirmander inskrivna sedan 1 advent! Församlingen hade vid årsskiftet 6270 
kyrkotillhöriga medlemmar och även om ett sextiotal valt att utträda under 2017, så var det också sju som begärde inträde 
och sex inträden har tillkommit under janari i år.

Omfattande restaureringar pågår fortfarande i Attmar. Stigporten och klockstapeln är nu nästan helt klara men slutförs 
i vår. Samtidigt påbörjas nu ett stort arbete med att byta spåntak på kyrkan. Under 2019 utförs förhoppningsvis putsning 
av fasaden. På Attmars kyrkogård kvarstår en del tilläggsarbeten samt förberedelser av nödvändig trädfällning. På båda 
kyrkogårdarna planerar församlingen att anlägga efterfrågade askgravplatser.

På personalsidan väntar flera märkbara pensionsavgångar under året. En av dem är vår ekonom Rosa som varit en 
trotjänare under 35 år men som nu går i pension på försommaren. Ett nytt centralt system för ekonomihanteringen har 
upphandlats. Det innebär mycket nytt som tar tid för oss att lära, men blir förhoppningsvis bra på sikt, även om saknaden 
efter Rosa kommer att vara stor. TACK Rosa för allt som du har betytt för oss! 

På kantorssidan är det dags för ett nyrekryteringsarbete för eldsjälen Chatrine som går i pension i sommar. Också efter 
henne blir saknaden mycket stor men vi hoppas på fortsatta goda vikarieinsatser vid behov. Den 10 juni får vi säga vårt 
TACK till Chatrine i en musikgudstjänst i Tuna kyrka. 

På prästsidan fortsätter rekryteringsarbetet för tjänstlediga komministern Elin som har fått en forskartjänst.  Dock är 
bristen på kyrkomusiker, präster, diakoner och behöriga pedagoger stor i hela Svenska kyrkan. Vi är tacksamma för att 
pensionerade kyrkoherden Lars Huss fortsätter att vikariera på den vakanta komministertjänsten under våren.

Renoveringar, organisationsförändringar och nyrekryteringar är viktiga för att verksamheten skall fungera. Men kyrkans  
huvudguppgift är alltid ”GUDM” – Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission. I detta innefattas förstås även barn- 
och ungdomsarbete samt musik- och körliv. Även i år firas kyrkans största högtid, påsken, med många påskvandringar 
för barn, Gloriamässa på Palmsöndagen med kör och solister, Uppståndelsemässa på påsknatten 23.30, Påskdagsguds-
tjänst och mycket mer. Att vi i år firar påskdagens glädje den 1 april är alls inget skämt, den har denna gång funnit sin 
tid på just den dagen! Konserter, Familje- och Andrumsgudstjänster, Hela kyrkan sjunger, Vårkonsert respektive Na-
tionaldagskonsert har vi också att se fram emot. Men även Gökotta, Cruising, Kyrkrodd i midsommarveckan, Musik i 
Midsommarnatten, Konfirmationer, MC-mässa och mycket mer. En nystartad efterfrågad samtalsgrupp i existentiella 
frågor, ”Högt I Tak”- en ny ”HIT”, har i dagarna haft sin första träff. Gruppen bygger på för-
handsanmälan, men om du som läser detta är intresserad trots att den redan startat, så hör av 
dig till pastorsexpeditionen så får vi bedöma vad som är möjligt.

Ja, detta är några få exempel på vad som sker i vår församling Allt har sin tid och Gud ”låter 
människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut” 
(Predikaren 3:11). Så är det, men Gud vare lovad som ger oss så mycket gott att dela tillsam-
mans i livet och i kyrkan. ”Livet vann, dess namn är Jesus” (Sv. ps 153) är påskens glädjebud-
skap. Genom mörker går vi mot ljusare tider med nytt liv. Gud välsigne Dig genom livets alla 
tider! 

 /Birgit Huss, kyrkoherde
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Tuna-Attmars församlings kyrkoråd 2018-2021

Kyrkofullmäktigeordförande 2018-2021 Kent Larsson

2018-2021 är en ny mandatperiod för 
Svenska kyrkans förtroendevalda. I vår 
församling blev mandatfördelningen 
oförändrad, men några nya ledamö-
ter har tillkommit efter det att andra 
lämnat sitt uppdrag. Till höger ser du 
listan över vilka som är våra folkvalda 
i Tuna-Attmars kyrkoråd. Ny kyrkofull-
mäktigeordförande är Kent Larsson. Vi 
tackar varmt alla dem som fullgjort sitt 
uppdrag på bästa sätt och välkomnar de 
nya som nu blivit med förtroende valda.



Mars
 1   Torsdag 
      18.30 Lillkyrkan Veckomässa.

 4   Tredje söndagen i fastan 
      11.00 Tuna kyrka Söndagsmässsa.

11  Midfastosöndagen 
      16.00-18.30 Attmars församlingsgård och kyrka.  
      Ät, lek och andas. Gemenskapsmiddag och andrums-  
      gudstjänst.

18  Jungfru Marie bebådelsedag  
      11.00 Attmars kyrka  Mariagudstjänst med Attmarkören.
25  Palmsöndagen 
      11.00 Attmars kyrka  Familjegudstjänst med Blomkören. 
      18.00 Tuna kyrka  Gloriamässa. Tunakören och Attmar- 
      kören. Solister Karin Jonasson, Linda Nordström  och   
      Tomas Lindström. 

April
 8  Andra söndagen i påsktiden 
     15.00 Tuna kyrka ”Hela kyrkan sjunger”, musikgudstjänst     
      med MåBra-kören. Medv: Björn Hagberg, gitarr, Johan  
     Dereborn, bas och Staffan Brodén, trummor. 
15 Tredje söndagen i påsktiden 
      16.00-18.30 Attmars församlingsgård och kyrka  
      Ät, lek och andas. Gemenskapsmiddag och andrums-    
      gudstjänst.

22  Fjärde söndagen i påsktiden 
      18.00 Attmars kyrka Musikgudstjänst med Bel Canto    
      och Tage Håkansson.

28  Lördag  
      15.00 Tuna kyrka  Barnkörkonsert med Nadja  
      Eriksson, kompositör och körledare.

29  Femte söndagen i påsktiden   
      11.00 Lillkyrkan Söndagsmässa.

30  Valborgsmässoafton 
      19.00 Attmars hembygdsgård  Attmarkören sjunger.

Maj
  6  Bönsöndagen 
      18.00 Tuna kyrka  Tunakörens vårkonsert.

10  Kristi himmelsfärds dag 
       8.00 Tuna klockstapel  Gökotta. Bel Canto medverkar. 
       15.00 Tuna kyrka  Cruisingkonsert med Rolf Larsson   
      från ”Trio me’ Bumba”.

13  Söndagen före pingst 
      11.00 Attmars kyrka  Söndagsmässa. Sång Erik Röding. 
       Bölom-Östbygden bjuder in till kyrkkaffe. 

16  Onsdag 8.00 Lillkyrkan  Morgonmässa.  

20  Pingstdagen 
       11.00 Attmars kyrka Familjegudstjänst med grupp- 
       avslutning. Barnkörer.

27  Heliga trefaldighets dag  
      11.00 Böloms kapell  Gudstjänst med Attmarkören.

Juni
 3   Första söndagen efter trefaldighet 
      11.00 Tuna kyrka  Gudstjänst vid vattenspelet.  
      Stenstan’ Stompers medverkar.

 6   Nationaldagen 
      14.00 Röhmans torg  Nationaldagsfirande. 
      19.00 Attmars kyrka  Konsert med Attmarkören.

10  Andra söndagen efter trefaldighet 
      11.00 Tuna kyrka Musikgudstjänst med alla körer.          
      Kantor Chatrine Bergendahl avtackas.   

14-17  Alliansvecka

17  Tredje söndagen efter trefaldighet  
      11.00 Rännögården Alliansgudstjänst, kyrkkaffe.
19 Tisdag 
      16.00-20.00 Kyrkrodd Se kommande annonser.

23  Midsommardagen 
      13.00 Attmars hembygdsgård  
      Friluftsgudstjänst med Attmarkören.       
      22.00 Tuna kyrka Musik i sommarnatten,  
      Anna Stadling och Pecka Hammarstedt.

24  Den helige Johannes Döparens dag 
      11.00 och 16.00 Tuna kyrka Konfirmationsmässa 

KALENDER

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

Dagträffar och kyrkresor: se nästa sida.

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

Från död till liv
Skärtorsdag 29/3 19.00 Attmars kyrka   

Skärtorsdagsmässa  ♪ Solist Karin Jonasson
Långfredag 30/3 11.00 Tuna kyrka   
Långfredagsgudstjänst ♪ Bel Canto ♪

Påskafton lördag 31/3 23.30 Lillkyrkan   
Uppståndelsemässa  ♪ Lars Johansson - trumpet 

Klockorna ringer 24.00 

Glad Påsk! 
Påskdagen 1/4 11.00 Tuna kyrka  Påskdagsmässa  

♪ ♪ Tunakören • Kyrkkaffe, påsktårta
Annandag påsk 2/4 14.00 Attmarhem  
Påskgudstjänst • Kaffe med påsktårta



Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Birgit Huss     Layout: Helena Skogetun

Dagträffar med roliga och givande program, 
fika, lotteri och andakt

Alltid onsdagar kl 11.00-13.00
Lillkyrkan i Matfors 
28 februari  Taube-sällskapet

14 mars   Johnny Viktorsson ”Minnenas kavalkad”

28 mars  Påsktema

11 april   ”En skön stund med dr Schön” - Visor, ballader, 
allsång och berättelser med Magnus Schön och hans gitarr.

25 april   Grabbarna över 65

Församlingsgården vid Attmars kyrka  
7 mars   Söröje Durspelare          

4 april    Ulla Vesterlund ”I väntan på våren”

2 maj   MåBrakörens vårkonsert

Gratis kyrktaxi 060 199 000 (kundnr 413 16)
Välkommen önskar  

Internationella gruppen i Tuna-Attmars församling!
Vi är en del av Svenska Kyrkans Internationella Arbete.

Kom ihåg: KYRKRESOR  
Mot hemligt mål!  

15 och 17 maj. Mer info 
kommer, se predikoturer.

Barnverksamheten i Tuna-Attmars församling 2018
Lokaler: Församlingsgården i Attmar och kyrkans öppna förskola 
i Matfors, Rännövägen 3.

0-6 år  Öppet kyrkis Attmar                              Måndag      9.30-11.30
             Öppna förskolan Matfors                      Tisdag        9.00-12.00                                                                                                                               
                                                                                    Torsdag     9.00-12.00
0-1 år   Babysång Matfors                                   Torsdag      9.30-10.00
4-5 år   Kyrkis Matfors (föranmälan)              Måndag     9.30-11.45
6-8 år   Barnkör Matfors (Lillkyrkan)             Torsdag   17.30-18.15
6-10 år Blomkören Lucksta skola                     Torsdag    14.30-15.30
9 år och uppåt Ungdomskör (Lillkyrkan)     Torsdag    14.00-15.30
Åk 1-3  Miniorer Matfors                                   Onsdag     17.00-18.15
Åk 4-5  Juniorer Attmar                                      Måndag   14.00-16.15
               Juniorer Matfors                                     Tisdag      14.00-16.15
Åk 4-5  Öppna dörren Matfors                         Onsdag    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

”PRATBUBBLAN”
FREDAGAR kl 17-19 

Matfors Servicehus 
Församlingen och Ulla-Britt Lagergren 

hälsar välkommen till Gemenskap - 
- Underhållning - Hemlig gäst -  

- Gott fika - Andhämtning  
Välkommen!

Här når du oss
Pastorsexpedition: Rännövägen 5, 86431 Matfors 

Telefontid 10-12, 13-15 må, ti, to och fre tel 060-53 54 30      Besökstid  10-12 må, ti, to och fre 
 www.svenskakyrkan.se/tuna-attmar                  www.facebook.com/tunaattmar   

e-post: tuna-attmars.forsamling@svenskakyrkan.se

SÅNGANDAKTER 
På onsdagar kl 14 besöker präst och 
kantor något äldreboende i vårt om-
råde: Attmarhem, Tunastrand  eller 

Thulegården efter ett rullande schema. 

Anslag med datum finns på varje boende.  
Du som är på tillfälligt besök,  

var gärna med du också! 

TACK Rosa…
för 35 förtjänstfulla år i 
församlingens tjänst! 
Ekonomen Rose-Marie  
Bergström har engagerat  
och kunnigt ansvarat för  
budget, bokföring, bokslut 
och mycket mer därtill i  
såväl Tuna som tidigare  
i Attmars församling. 
Omtanken om församlingbor i litet och stort 
har präglat hennes gärning. Bakom siffrorna 
har hon alltid sett till församlingsbornas bäs-
ta. Lågmäld äkta värme, stor ansvarskänsla och 
bred erfarenhet kännetecknar Rosas trofasta 
gärning. 
Vi kommer att sakna Dig mycket Rosa – inte 
minst visslandet på alla glada melodier i varda-
gen! Vi är tacksamma över att Du efter pensio-
neringen finns kvar som sakkunnig resurs och 
trevlig församlingsbo.  
Å församlingens vägnar tillönskar vi Dig allt 
gott i Din kommande pensionärstillvaro!

/Birgit Huss, kyrkoherde


