
Detta skrivs i maj 2020. Vi står mitt 
i coronakrisen. Som i sin tur har gett 
ekonomisk kris, arbetslöshet och oro 
för framtiden. En del längtar bara till-
baka till det som har varit. Andra vill 
se långsiktiga förändringar mot ett mer 
hållbart och stryktåligt samhälle. Hur 
det än blir är vår uppgift som kristna 
och kristen kyrka stor. Gud sänder 
oss i världen för att visa att man kan 
leva på ett sätt som värnar livet, som 
vördar Gud. Att leva med siktet inställt 
på framtiden, på Gud och på att leva 
ett upprätt liv har alltid varit i fokus i 
Bibelns värld. Gud sänder oss, har en 
mission, ett uppdrag för oss.

Låt oss hålla fast vid gemenskapen 
i Hedlundakyrkan! Låt oss öppna kyr-
kan för alla som känner sig dragna till 
kristen gemenskap! Låt oss utveckla 
vårt arbete! Vi drömmer om och arbetar 
för att få en ytterligare medarbetare till 
kyrkan som kan arbeta med barn och 
familjer. Någon som kan samla och 
inspirera alla slumrande ledarresurser 
som vi tror finns.

Till hösten räknar vi med att få 
en början på en ”Kyrkskola”. Till-
sammans med Bilda vill vi starta ett 
arbete där första delen blir ”Bibeln 
för nyfikna”. Vi hoppas att framöver 
kunna utveckla det arbetet även för 

barn och ungdomar. Skolministern 
säger att kyrkorna själva måste sköta 
arbetet med utbildning i kristen tro. 
Hon har rätt. Okunskapen om Bibeln 
och vad kristna tror är stor. Vi måste 
möta den utmaningen.

Vi planerar för fortsatta Kulturca-
féer, Kairoskvällar och Klimatsmarta 
lördagar. Om vi tar med allt detta, vår 
kyrka och oss själva till Gud i bön, 
då får vi perspektiv på det vi gör. Då 
kommer vi att se vad Gud ger vilja 
och kraft till. 

Göran Waller
Pastor
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värna livet, älska gud

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Albert Einstein
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Stiftelsen för Hemavan Fjällstation 
har haft intressentmöte (årsmöte). 
Stiftelsen har till ändamål att bedriva 
verksamhet utifrån kristen livssyn 
och drogfrihet. Fjällstationen ska vara 
en resurs i det gemensamma arbetet 
inom Equmeniakyrkan och Equmenia, 
främst inom Region Nord samt vara 
en missionsstation för Fjällstationens 
gäster, den lokala befolkningen och 
bygdens turister.

Inget är sig likt i Corona-tider. In-
tressentmötet fick hållas via webben. 
Inte lika engagerande som att sitta i 
samma rum och fatta beslut i viktiga 
frågor, men det blev ett bra möte och 
alla beslut blev tagna i god ordning. 
Vad var det för frågor som togs upp? 

Nämnas kan följande:
− Ekonomin redovisades och 

2019 blev ett bra år med ett plus på 
ca 440.000:-

Att resultatet blev så bra kan man 
tacka Piteå Missionsförsamling för. 
När församlingen lades ner skänktes 
500.000 till Hemavan Fjällstation. 
Konstaterades att ett plusresultat i 
ingången till 2020 kan vara rädd-
ningen nu när Corona-epidemin satte 
stopp för de viktiga inkomsterna under 
vårvintern (ca 400.000:-) och kanske 
resten av året.

− En styrelse på 8 personer valdes 
med medlemmar från hela Region 
Nord, representanter från Luleå i norr 
till Vännäs i söder.

− Rapporter/Information gavs:
· Sommarvolontärer kan behövas 

och intresserade kan kontakta Mojo. 

· Halva huset behöver målas om 
och altanen renoveras. Här behövs 
många frivilliga som är  målarsugna.

· Ett missionärspar är nu statio-
nerade på Fjällgården. De ska vara 
en resurs i Hemavan-  Tärnaby Mis-
sionsförsamling, i Bibelfjäll och för 
turisterna i Hemavan. De heter  Gene 
och Inga Whitehead.

· Personalstyrkan på 4 personer, 
består av Mojo och Maria Anders-
son, Kerstin Gustavsson  och Robert 
Carlsson. Personalen är nu korttids- 
permiterade och gården är stängd se-
dan den  6 april. Det finns hopp om visst 
öppethållande under sommaren. 

· Man gläds över att ännu ett år 
fått ha Bibelfjäll kursen igång. För 
hösten 2020 är det ca 25  ansökningar 
inlämnade och 16 har redan tackat ja. 
Det blir det 10:onde året för Bibel-
fjäll.

· Annexet har börjat tjäna ut som 
logement. De flesta besökarna efter-
frågar bättre bekvämligheter. Det finns 
långt framskridna planer på att bygga 
nytt. Då skulle det bli en  byggnad i 
två våningar där varje rum har dusch 
och toalett. Om allt klaffar och en god  
ekonomisk kalkyl kan redovisas kan 
en ny annexbyggnad stå klar senhösten 
2021.

· Det kommer inte att bli något 
”Fjällkonfaläger” i år på grund av 
Coronaepidemin.

· Hemavanmötet hösten 2020 är 
inställt. Den 4-8 augusti 2021 är det 
nya datumet och samma inbjudna 
talare kommer att medverka.

· Avslutningsvis utsågs Hemavan 
Fjällstation till STF:s silvermedaljör 
som Gästernas val 2019. Motiveringen 
lyder: För alla oss som upplevt de 
svenska fjällen är en gemytlig fjällsta-
tion oftast både början och slutet på en 
unik upplevelse. Årets silverpristagare 
är en fjällstation som skapar en varmt 
familjär känsla av att komma hem, ett 
gemytligt härbärge vid foten av fjället 
inför eller efter ditt eget äventyr.

 /Runar Eriksson

Hemavan fjällstation (smu fjällgård)

Göran Waller
Vakanspastor, 
församlings- 
föreståndare 

070-338 84 25



Bibelordet 
Ps 36:7b-10

Herre, du hjälper både  
människor och djur.

Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga finner 

människor tillflykt.
De får njuta överflödet  

i ditt hus,
i din glädjes strömmar  

stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.

Bibelordet finns med i den bönbok 
som jag fick vid min prästvigning. 
Det hjälper mig att komma ihåg 
att Guds nåd finns till för både 
människor och djur. Det hjälper 

mig att hålla fokus på livets källa.

Moa Beak, präst Grisbackakyrkan

Coronaläget
I samband med att Corona drabbade världen så har styrelsen haft detta som 
en stående punkt på sina sammanträden.

• Från mitten på mars så har vi i princip inte haft några planerade samlingar 
inomhus. I och med påsken så började vi spela in gudstjänster/andakter 
som man sedan kunnat se via bl a vår hemsida, en ordning som kommer 
att gälla (åtminstone) juni ut. 

• Det är tillåtet att vara i kyrkan, men vi uppmanar alla att följa de rekom-
mendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen har kommit med 
och kommer med framöver.

• Kom ihåg att fortsätta ha kontakt med varandra även under sommaren!

• Det är tillåtet att träffas utomhus, att ta en promenad eller fika tillsammans, 
men på avstånd.

• Man kan samla ihop några vänner till en bönegrupp/samtalsgrupp via 
telefon:
Telefonnummer: 08-5000 5000
Åtkomstkod: 257200 (går att knappa in innan telefonrösten har pratat 
klart).

• Om du känner oro eller behöver hjälp, hör av dig. Det går alltid att ringa 
till pastorstelefonen  070-33 88 425.

Ekonomi
Trots att vi inte träffas så är det glädjande att se att gåvogivandet inte har 
mattats av i den takt vi befarat. Tack för att du fortsätter med detta även 
framöver!
Swish Hedlundakyrkan: 123 123 93 91
Bankgiro Hedlundakyrkan:  416-9868 
Kontonr hos Swedbank 8420-2, 43 991 072-0 

Adressboken
Kom ihåg:
Adressbokens uppgifter klassas som extra känsliga och adressboken ska 
därför behandlas därefter. Uppgifter får inte spridas vidare och den får inte 
kastas i pappersinsamlingen.

Pastor
Styrelsen har beslutat att anställa Göran Waller som ordinarie pastor på 
75% fr o m 2020-09-01. Detta beslut ska bekräftas, eller rivas upp, av ett 
församlingsmöte så snart det är möjligt för oss att hålla ett sådant. För-
hoppningsvis kan detta ske i slutet av augusti.

Ungdomsledare?
En arbetsgrupp är tillsatt för att fundera kring hur vi ska ha det med vårt 
barn- och ungdomsarbete framöver. Välkommen att kontakta styrelsen el-
ler någon i arbetsgruppen med dina tankar: Olle Engqvist, Göran Waller, 
Karin Sporre, Jessica Marklund och Isac Engqvist.

Västerslätt
Umeå Pastorat har valt att lämna alternativet Hedlundakyrkan för att i 
stället utreda Grisbackakyrkan som ett alternativ till den verksamhet de 
har i Västerslätt idag.

Ulrika Engqvist

kortfattat från styrelsen
sommaren

Expeditionen kommer att 
hålla sommarstängt 15 juni-31 
augusti. Detta innebär visser-
ligen att personal kan finnas 
där ändå lite nu och då, men 
det är inget som man kan ta 
för givet.

 Håll avståndet! 3 4
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Med reservation för ändringar, läs predikoturerna/kyrkligt i VK & VF varje fredag. Se även www.hedlundakyrkan.se

Hedlundakyrkans almanaCka
Webbsända gudstjänster/andakter. 
Gå in på www.hedlundakyrkan.se 

Sö 7 juni 11:00 Stefan Larsson, Mattias Waller  
   Lidström.

Sö 14 juni  11:00 Runar Eriksson, Anna Thiger,  
   Mikael Korsbäck.

Sö 21 juni  11:00 Karin Sporre.

Under perioden 28 juni – 2 augusti är det ekumeniska 
gudstjänster. Vi hänvisar till resp församlings hemsida 
för mer information

Sö 28 juni 11:00 Hedlundakyrkan.
Webbsänd gudstjänst. Ulla Sehlberg. 
Gå in på www.hedlundakyrkan.se

Sö 5 juli 11:00 Ingen gudstjänst.
Frälsningsarmén har ingen möjlighet att sända via web-
ben eller att ha fysiska samlingar. 

Sö 12 juli 11:00 Betelkyrkan.
Webbsänd gudstjänst. Gå in på www.betelumea.se och 
klicka på webbsänd gudstjänst.

Sö 19 juli 18:00 Pingstkyrkan
Gå in på Pingst Play  Sommarkyrka. 
https://www.youtube.com/channel/ 
UCQwtak8sshfAmSQpmsV5G2A

Sö 26 juli 11:00 Svenska Kyrkan, Gammlia
Fysisk samling.

Sö 2 augusti 11:00 Korskyrkan
Webbsänd gudstjänst. https://online.korskyrkanumea.se/

Vi planerar för att kunna samlas igen när sommaren 
närmar sig sitt slut men hänvisar till vår hemsida 
och predikoturer för aktuell information

Sö 9 augusti  11:00 Ulla Sehlberg.
Sö 16 augusti 11:00 Per-Martin Jonasson.
Sö 23 augusti 11:00 Agneta Lidström.
Sö 30 augusti 11:00 Karin Sporre.
Sö 6 september 11:00 Samlingssöndag. 
      Offergång. Göran Waller.
Sö 13 september 11:00 Göran Waller.

❧

”växt- 
ruta”
Yngve Björklund låter meddela 
att det nu finns en växtruta 
på 175 kvadratmeter alldeles 
öster om Kyrkan. 

Du som vill kan plantera/så nåt 
där till glädje för våra vänner 
insekterna. Och alla andra som 
gillar ängsblommor, växter. 

Fritt fram!


