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Ny termin, nytt verksamhetsår

Efter vårens pyspunka med coronapandemin och alla restriktioner känns
det fint för mig och kanske för oss alla
att komma tillbaka. Inte som förut
men ändå komma tillbaka. Vi kan
fira gudstjänst med högst 50 deltagare
och snart kanske den siffran höjs. Vi
vet hur vi ska hålla avstånd och vara
försiktiga med våra medmänniskor.
Vi får nu äntligen ta det lugnt när vi
blir förkylda.
Trots restriktioner kan vi dela vår
tro med varandra och med andra. Vi ska

genomföra bibelsamtal, Kairoskvällar
och kanske även två kulturcaféer. Vi
ser inga hinder för att komma igång
med vår ”Kyrkskola” med fokus på
Bibeln. Vi ska fortsätta att vara klimatsmarta, inte bara på lördagar. Vi
hoppas få igång en bibelgrupp på
persiska.
Tiderna är upp och ner, Ryssland
förgiftar medborgare, Belarus skakas
av protester och vi har en president i
USA som utvecklas i antidemokratisk
riktning. Aldrig tidigare i mitt liv har så

mycket ställts på ända. Aldrig tidigare
i mitt liv har förankringen i historien,
traditionerna och insikterna hos trons
folk varit viktigare. Jag ser fram emot
att tillsammans med Hedlundakyrkans
folk få följa Jesus i dag i vår skakiga
värld. Låt oss be för och med varandra.
Låt oss be för våra medmänniskor och
för vår värld.
Göran Waller
Pastor

❧

Hälsosamtal
Vi vill påminna om att det fortfarande går att beställa
”Hälsosamtal” hos vår pastor Göran Waller. Denna
möjlighet ligger öppen för den som så önskar, dvs
inte bara församlingens medlemmar. Göran kan med
sin dubbla bakgrund som allmänläkare och pastor
hjälpa till med många ingångar till hälsa och läk-

ning. Du bestämmer själv vilka frågor Du vill ta upp.
Kontakta expeditionen eller ring på pastorstelefonen
070 3388425.
Göran Waller
Pastor

Rapport från vänförsamlingen i Kongo Brazzaville
Hedlundakyrkan har sedan många år
en speciell relation till Kongo Brazzaville genom vår vänförsamling
Tié-Tié i Pointe Noire. Det är en jättestor församling både som
kyrka och som aktiv aktör i
samhället bland annat när det
gäller utbildning och hälsovård. Deras ungdomsavdelning CBE tog för snart 20
år sedan ett eget initiativ att
bygga ett utbildningscenter
för flickor i Pointe Noire.
Hedlundakyrkan beslöt då
att stödja detta projekt ekonomiskt i paritet med de medel
de själva samlar in. På Kongovis började de bygga så
långt pengarna räckte och när
bottenplanet var någorlunda
klart flyttade undervisningen
in och fungerar sedan dess.
Nu har vi fått rapporter om
det fortsatta byggandet och
ser att det andra våningsplanet är på
gång, (se bifogad bild). I augusti har
vi skickat ytterligare bidrag och vi
har fått meddelande och tackbrev att
de pengarna kommit fram. De har nu
för dessa pengar köpt, bland annat

plåt till tak, som ungdomarna håller
på att sätta upp innan regnperioden
börjar. De bränner också själva tegel.
Tié-Tié församlingens nuvarande

pastor Moussitou Wilfred har också
skickat tackbrev och en hälsning. Nu
kan vi ha kontakt med församlingen
och CBE via Internet och telefon. Det
har tidigare varit svårt med kontinuerlig kontakt.
Via ”Ellys fond” och dess gåvogi-

vare skickas pengar till barnhemmet i
Pointe Noire där för tillfället 10 gatubarn får omsorg och boende. Barnhemmet stöder också familjerna till de barn
som återbördats till sina hem.
På grund av Coronakrisen
är undervisningen inställd.
Personalen och barnen drabbades av en stor sorg när allas
”mamma” Pascaline hastigt
avled under sommaren. Vi
har goda kontakter med barnhemmets föreståndare och
har även därifrån fått bekräftelse och tack för mottagna
pengar. Ännu finns medel
på bank för några fortsatta
utbetalningar, men inte för
längre tid. Gåvor till fonden
på Hedlundakyrkans konto
tas tacksamt emot märk då
med ”Ellys fond”.
Bilder både från utbildningscentret och barnhemmet finns
uppsatta i kyrkvestibulen.
Vi uppmanas att komma ihåg våra
kongolesiska vänner i förbön.
För internationella gruppen Ulla
Lundin

❧

Coronaläget
Principbeslut
Under augusti har vi haft gudstjänster
”på prov” för att utröna om det är
möjligt för oss att hålla gudstjänster
inne i kyrkan under hösten. Styrelsen
tog på sitt augustisammanträde ett
principbeslut om att så länge restriktioner och rekommendationer följs så
kan vår verksamhet återupptas.
De olika verksamheterna
Detta beslut måste i sin tur prövas
av de olika verksamheterna (Kairos,
Kulturkafé etc) som utifrån sina förutsättningar och målgrupper får ta
beslut om hur de vill göra. Arrangören

Göran Waller
Pastor och
församlingsföreståndare
070-338 84 25

(arbetsgruppen eller den som utses)
är ansvarig för att restriktioner etc
följs.
Gudstjänster
Vad gäller gudstjänsterna så blir mötesvärdarna ansvariga för att restriktionerna följs. Vi kommer att utprova
ett ”nummersystem” för att enkelt
kunna hålla koll på hur många som
befinner sig i lokalen och en skriftlig
handlingsplan håller på att utformas.
Utvärdering kommer att ske kontinuerligt.
Det besked som regeringen gav
ang kultur och idrott 21/8 kommer
Tidningen HEDLUNDAKYRKAN ges ut av
Hedlundakyrkan. Material till tidningen kan lämnas till expeditionen eller till redaktionen:
e.anders.ohlsson@gmail.com eller
pastor@hedlundakyrkan.se
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förmodligen även att gälla kyrkorna,
ett besked om detta väntas i oktober.
Om maxgränsen för hur många man
får vara på en samling kommer att
förändras gäller att vi fortfarande ska
följa FHM direktiv på avstånd etc.
Det är viktigt att vi respekterar
varandras beslut att vara med på våra
samlingar eller inte. Oavsett om man
tillhör en riskgrupp eller inte så har
man ett eget ansvar för vad man utsätter
sig för, och vi har alla ett ansvar att inte
utsätta andra människor för smitta. Var
hemma vid sjukdom, tvätta händerna,
håll avstånd.
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EQUMENIAKYRKAN

Skolgatan 2, 903 22 Umeå
Telefon: 090-77 03 35
E-post: info@hedlundakyrkan.se
Hemsida: www.hedlundakyrkan.se
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Församlingsforum/-möte ang
”kompletterande tjänst”
13 sept & 11 okt

Församlingsboken
Avliden
Cecilia Hjort, den 8 juli

Under många år har vi i församlingen och styrelsen samtalat om att anställa
en ungdomsledare. Vid vårt årsmöte i februari beslutades i verksamhetsplanen för 2020 att bland annat ta fram en plan för ett långsiktigt barn- och
ungdomsarbete.
Styrelsen har diskuterat frågan om kompletterande tjänst vid flera av sina
möten under detta år, bl a med representanter från Equmenia, och hade velat
utlysa ett församlingsforum under våren, men som alla känner till så förändrades våra förutsättningar för att samlas väldigt radikalt och det fick därmed
skjutas på framtiden.
I och med styrelsebeslutet i augusti om att vi kan återuppta vår verksamhet
så länge restriktioner och rekommendationer följs så öppnar det också möjligheten för oss att träffas till församlingsforum-/möte. Styrelsen vill därför
inbjuda församlingen till ett samtal kring ”kompletterande tjänst” och om
församlingen så beslutar så vill vi få en person på plats så snart som möjligt
och därför är tidsplanen för detta ganska tajt.

Efterlysning!

Jag har förlagt, eller lånat ut, en
nyckelknippa som jag gärna vill
ha tillbaka.
Det är två eller tre nycklar på
en nyckelring med en logga för
KrispyKreme.
Ulrika Engqvist
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Håll avståndet!
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Bibelordet

1 Pet 1:24-25

Jag har valt några verser från
första Petrusbrevet:
Människan är som gräset och
all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar
och blommorna faller av. Men
Herrens ord består i evighet.
Kommentar: Det är en tröst att
något är bestående.
Hälsningar Yngve

Församlingsforum 13/9 efter gudstjänsten – samtal i smågrupper
Planeringen för detta är inte klar än men förmodligen kommer nedanstående
upp i någon form:
Kompletterande tjänst? Vilken inriktning och tjänstgöringsgrad?
• Ungdomsledare, pastor, diakon, musiker?
• Persisktalande?
• 75-100%
Vad innebär ytterligare en anställd för församlingen?
• Finansiering? Förbrukning av våra tillgångar?
• Åtagande för församlingen. Anställd som ska ”backas upp”
• Vilka möjligheter öppnas för oss?
• Förnyelse av gudstjänster, musik?
Vad innebär alternativet, att inte anställa?
• Nedlagd kyrka/församling på sikt?
Styrelsemöte 22 september
Styrelsen tar fram ett förslag som församlingen får ta ställning till på församlingsmötet 11 oktober.
Församlingsmöte 11 oktober efter gudstjänsten
Beslut om hur vi ska gå vidare, och om församlingsmötet beslutar att anställa
ytterligare någon, vilken inriktning det i så fall ska vara på tjänsten.
På församlingsforum tar vi inga beslut, men det är fritt fram att diskutera
även på ett beslutande församlingsmöte.
Ulrika Engqvist

❧

Klimatsmart lördag
Lördag den 19/9 är den första träffen under hösten för klimatsmart lördag.
Innehållet för eftermiddagen är medverkan av fältbiologerna samt Loppmarknad
mellan 12.30 och 15. Aktiviteterna kommer att ske utomhus. Vi i arbetsgruppen behöver förstärkas av att volontärer hjälper till den här dagen för att det
ska fungera optimalt. Eventuellt blir det även försäljning av fika.
Kan du tänka dig hjälpa till hör av er till mig.
Catrine Risberg
0730-597731

HEDLUNDAKYRKANS ALMANACKA
September
06 Sö 11:00 Gudstjänst. Medmänniskan. Samlingssöndag. Pastorsinstallation. Medlemsintagning. André Jakobsson, Göran Waller.
Musik Eva och Urban Lindgren och Åsa
Berglund.
13 Sö 11:00 Gudstjänst Enheten i Kristus. Göran
Waller. Sång Margareta Sandman &
Cecilia Strömberg. Församlingsforum.
19 Lö 12:30-15:00 Klimatsmart lördag med loppmarknad.			
20 Sö 11:00 Gudstjänst Ett är nödvändigt. Nattvard.
Göran Waller. Sång Roland Sandström.
27 Sö 11:00 Gudstjänst Döden och livet. Webbsänd
gudstjänst från Kyrkokonferensen. Vi
deltar tillsammans i Hedlundakyrkan.

Oktober
03 Lö 10.00-12.15 Kyrkskola.			
04 Sö 11:00 Gudstjänst Änglarna. Nattvard. Göran
Waller.
06 Ti 13:00 Eventuellt Kulturkafé.		
11 Sö 11:00 Gudstjänst Lovsång. Offerdag för Equmenia. Göran Waller. Församlingsmöte.
17 Lö 10.00-12.15 Kyrkskola.
13:30-15:00 Klimatsmart lördag. Gäst: Göran
Abel.		

18 Sö 11:00 Gudstjänst Trons kraft. Göran Waller.
Sång Johanna Rath.
25 Sö 11:00 Gudstjänst. Att leva tillsammans.
Lennart Olsson.
31 Lö 11:00 Musikandakt i Allhelgonatid. Göran
Waller m. fl.

November
01 Sö 11:00 Gudstjänst Vårt evighetshopp. Nattvard.
Göran Waller.
03 Ti 13:00 Eventuellt Kulturkafé.		
07 Lö 10.00-12.15 Kyrkskola.
13:30-15:00 Klimatsmart lördag. 			
Gäst: Moa Sporre.		
08 Sö 11:00 Gudstjänst Samhällsansvar. Göran
Waller. Sång Agneta Lidström. Församlingsforum.
15 Sö 11:00 Gudstjänst Vaksamhet och väntan.
Göran Waller.
18 On 19:00 Kairoskväll. Carita Bengs: Äter vi för att
leva, eller lever vi för att äta? Om matens
betydelse i våra liv.		
22 Sö 11:00 Gudstjänst Globala söndagen. Joakim
Wohlfeil, Diakonia. Sång Anna Thiger.
29 Sö 11:00 Gudstjänst första advent. Ett nådens år.
Göran Waller.

Med reservation för ändringar, läs predikoturerna/kyrkligt i VK & VF varje fredag. Se även www.hedlundakyrkan.se

❧

Kyrkskola med Bibeln i fokus
I höst börjar Hedlundakyrkans
Kyrkskola. Inspiratör för denna
satsning är skolminister Anna Ekström. Hon menar att församlingar
och kyrkor själva måste ta ansvar
för det hon kallar ”konfessionell”
utbildning. Vi har insett att hon
har rätt i detta. I vår information
om kyrkskolan skriver vi: ”Med
utgångspunkt i Bibeln vill vi ge en
möjlighet att lära om religion och
kristen tro. Vi vänder oss till dig
som är nyfiken, vill veta mer.Vi vill
stimulera till upptäckarglädje, bli
bildade och dessutom ha roligt
tillsammans.” Anmäl Dig. Ta med
en vän.
Anmälan till:
www.bilda.nu/hedlundakyrkskola
eller Pastor 070/3388425.

