
Sorg och glädje, Gemenskap och en-
samhet, Död och liv, Svart och vitt. Två 
sidor som ofta kommer tillsammans. 
Jag minns när vi lämnade sjukhuset 
efter vi fått säga adjö till vår mor. 
Den första vi mötte var en alldeles 
nyfödd bebis. 

Vi går nu in i juletiden, en tid 
som vanligtvis är förknippad med 
gemenskap. Vi samlas för att sjunga 
advents- och julsånger i kyrkan, julfes-
ter, julbord och familjen som samlas 
på julafton.

Men samtidigt. Alla dessa ensamma 
som fruktar storhelgerna. De helger när 
släkterna samlas, för då känner de sig 
ännu mer ensamma. En arbetskamrat 
till mig sa just detta att julen var hemsk. 
Hon längtade tills den var över. I år 
har hon dessutom blivit tvungen att 
jobba hemifrån. 

”Skitår”, sa en kusin till mig som 
förlorade sin dotter i en motorcykelo-
lycka i början av året och hennes man 
lider av obotlig cancer och blir sämre 
för var dag. Dessutom detta med Co-
rona. Men under samma tid så föds 
deras fantastiska barnbarn.

Julen är den tid när vi gläds över 
att Jesusbarnet föds till världen. När vi 

alla får jubla och sjunga. Som herdarna, 
de tre vise männen och änglarna. Men 
sedan fick Maria, Josef och Jesus fly 
ut från landet för att inte Jesus skulle 
bli mördad.

Livet är inte enkelt och framförallt 
inte i år. Det kommer att vara många 
som får fira jul ensamma. Pandemin 
är inte slut, så vi får försöka stå ut. 
Men glädjen över Jesu födelse får vi 
ha kvar vare sig vi är ensamma eller 
tillsammans. ”Var glad, Var glad i din 
Herre och Gud”.

Jag vet inte om vi kommer att mötas 
fysiskt på Hedlundakyrkan något mer 
under 2020. Just nu är det restriktioner 
som gör att det inte är möjligt. Men vi 
kan fortfarande hålla kontakt. 

När jag var mellan 10-13 år hade 
jag 16 brevvänner. Jag tror jag skrev 
ett brev varje dag. Jag har fortfarande 
kvar två lådor av brev. Jag har brev kvar 
som min bästa kompis skrev, som nu 
varit död i 6 år. Brev från mamma och 
pappa som också lämnat jorden, och 
naturligtvis brev från mina brevvänner. 
Ett brev betyder så mycket.

Men det går naturligtvis att skicka 
mail också. Men ringa då, är det inte 
allra bäst, kanske du undrar? Fördelen 

med brev är att det har man kvar. Det 
kan man läsa om och om igen.

Så min utmaning till er alla är att i 
denna tid av gott och ont, av högt och 
lågt, av tårar och skratt, skicka ett brev. 
Det kan vara fysiskt eller digitalt, men 
det går att läsa om och om igen.

Skicka med ett bibelord som tröstar 
er och berätta hur din vardag ser ut.

Så till er alla: Här kommer mitt 
favoritord från Bibeln:

Klag 3:22-23
Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör ald-
rig.
Varje morgon är den ny - stor är 
din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kom-
mer till honom,
mot den som sätter sin lit till ho-
nom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.

God jul och Gott Nytt år 
från Ulla Sehlberg
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Tidningen HEDLUNDAKYRKAN ges ut av 
Hedlundakyrkan. Material till tidningen kan läm-
nas till expeditionen eller till redaktionen: 
e.anders.ohlsson@gmail.com eller 
pastor@hedlundakyrkan.se Skolgatan 2, 903 22 Umeå 

Telefon: 090-77 03 35  
E-post: info@hedlundakyrkan.se 
Hemsida: www.hedlundakyrkan.se
Expeditions- och telefontid: 
tis-tors 10-12 (säkrast). 
Bankgiro: 416-9868 
Swish 123 123 93 91  
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I REDAKTIONEN
Anders Axelsson 070-234 95 77
Anders Ohlsson 070-367 63 53 

Göran Waller
Pastor och 

 församlings- 
föreståndare 

070-338 84 25

Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta 
gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos urfol-
ken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola 
högt upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens 
yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar 
och upprättar tillsammans med våra samarbets kyrkor. Det är vad 
vår internationella mission handlar om.  

Tack för din gåva. Den gör skillnad.

 
Swish: 900 32 86
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Swisha in din gåva direkt till Equmeniakyrkan 900 32 86 eller bankgiro 900-3286 och skriv Internationellt. 
Ange Hedlundakyrkans församlingsnummer 1231. Du kan också Swisha direkt till Hedlundakyrkan 123 
123 93 91 eller Hedlundakyrkans bankgiro 416-9868 och ange Internationell insamling. Låt oss visa att 
Hedlundakyrkans hjärta klappar för våra systerkyrkor och medmänniskor runt om i världen!



Bibelordet 
Psaltaren 139:4-5

Innan ordet är på min tunga 
vet du, Herre, allt jag vill säga.
 Du omger mig på alla sidor, 

jag är helt i din hand.

Hälsningar Siv Eriksson 

Kortfattat från styrelsen

Kompletterande tjänst

Rekryteringsgruppen har inlett sitt arbete.

Corona

Vi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
kommer därför inte att bjuda in till några offentliga sammankomster fram 
till 22/12. Om restriktionerna lättar så kommer vi att följa den planering som 
ligger. Vi hänvisar till predikoturerna men framförallt till vår hemsida www.
hedlundakyrkan.se för löpande information.

Det är tillåtet att ta egna/privata initiativ till att träffas/hålla kontakten under 
Coronasäkra former.

Alternativ till samlingar

Styrelsen har pratat om alternativ för församlingsforum, årsmötet och ev även 
andra samlingar om det inte går att träffas fysiskt och kommer att utvärdera 
olika möjligheter i händelse av att det skulle bli aktuellt. 

Ekonomin

Tack vare att vi redan 2019 började använda oss av andra insamlingsmetoder 
än kontanter så har vi klarat oss bättre under detta Coronaår än många andra 
församlingar. De insamlade medlen har visserligen sjunkit något i förhållande 
till samma tid i fjol, men kostnaderna har sjunkit ännu mer. Detta innebär 
dock inte att vi kan slå av på insamlingstakten så fortsätt med swish, autogiro, 
överföringar och bankgiroinbetalningar!

Årsmötet

Datum

Styrelsen har beslutat att årsmötet ska hållas lördagen den 20:e februari 2021. 
(Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den tredje lördagen i februari.)

Valberedningen

Valberedningen har inlett sitt arbete inför besluten på årsmötet. Om du kän-
ner dig manad till en uppgift som du inte haft förut eller om du känner att du 
gjort ditt: hör av dig till Anders Forsgren eller din Hedlundagruppsledare. Av 
tradition så tolkas utebliven reaktion som att man vill vara kvar på den post 
man valdes till på förra årsmötet.

Verksamhetsplan

Styrelsen jobbar med ett förslag till en ny verksamhetsplan. Ett församlings-
forum för att diskutera förlaget är planerat till den 17 januari.

Motioner

Enligt församlingens stadgar ska ev motioner (förslag) lämnas till ordföranden 
senast 4 veckor innan årsmötet. Som sammanträdesplaneringen nu ser ut så är 
det önskvärt att  ev motioner kommer till ordföranden senast 18/1 2021.

Ny ordförande

Församlingens ordförande, Ulrika Engqvist, har meddelat styrelse och valbe-
redning att hon inte ställer upp för omval.

Ulrika Engqvist

 Håll avståndet! 3 4
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"Håll avstånd, händerna rena 
och hjärtat varmt"
Hudiksvalls kommuns bud-
skap till E4-resenärer



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

HedlundaKyrKans alManaCKa

noveMber
 29 Sö 11:00 Gudstjänst 1 advent Ett nådens år. 

Webbsänd gudstjänstänst med körgrupp, Margareta 
Sandberg och Göran Waller.

deCeMber
 06 Sö 11:00 Gudstjänst Guds rike är nära. Webb-

sänd. Mattias Waller-Lidström, Eva Lindgren, Åsa 
Berglund, Göran Waller m.fl.

 13 Sö 11:00 Gudstjänst Bana väg för Herren. Web-
sänd samling på advents-, Lucia- och jultema.

 20 Sö 11:00 Gudstjänst Herrens moder. Websänd 
samling från Hedlundakyrkan. Sammanlyst med 
Grisbacka- och Västerslättskyrkan. Yngve Björk-
lund, Moa Beak, Anders och Maria Axelsson samt 
Karin Sporre. 

 24 To 11.00 Julafton. Samling kring krubban i  
Västerslättskyrkan. Staffan Nygårdh m.fl. 

   23:00 Julnattsmässa i Grisbackakyrkan. Moa 
Beak, Erik Wäcklén.

 26 Lö 11:00 Annandag jul Martyrerna. Annandags-
gudstjänst i Hedlundakyrkan. Göran Waller. 

 27 Sö 10:00 Gudstjänst Guds barn. Gudstjänst i Gris-
backakyrkan.

 31 To 16.00 Nyårsbön i Grisbackakyrkan. 
   18:00 Nyårsbön USR (Betel eller Korskyrkan).

Januari
 03 Sö 11:00 Gudstjänst Guds hus. Ulla Sehlberg.
 06 On  Trettondagen. Guds härlighet i Kristus. 

Missionstema.
 10 Sö 11:00 Gudstjänst Jesu dop. Nattvard. Göran 

Waller. 
 17 Sö 11:00 Gudstjänst Livets källa. Göran Waller. 

Församlingsforum om verksamhetsplanen.
 24 Sö 11:00 Gudstjänst Jesus skapar tro. Göran Wal-

ler.
 31 Sö 11:00 Gudstjänst Nåd och tjänst. Stefan Lars-

son.

februari
 06 Fr 10:00 Kyrkskola .   
 07 Sö 11:00 Gudstjänst Uppenbarelsens ljus. Natt-

vard. Göran Waller.
 13 Lö 13:00 Klimatsmart lördag  
 14 Sö 11:00 Gudstjänst Kärlekens väg. Göran Waller.
19  Fr 19:00 Equmenias årsmöte.  
 20 Lö 16:00 Församlingens årsmöte.
 21 Sö 11:00 Gudstjänst Prövningens stund. Årshög-

tid. Göran Waller.
 28 Sö 11:00 Gudstjänst Den kämpande tron. Besök 

av Open Doors. Erik Hällgren.   

❧

equMenias 
årsMöte 

19:e februari  
kl 19.00

Välkommen till Equmenia Hedlundakyrkans årsmöte fredagen den 
19:e februari klockan 19.00. 

Välkommen till Hedlundakyrkans årsmöte fredagen den 
20:e februari klockan 16.00.

försaMlingens 
årsMöte 

20:e februari 
kl 16:00
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Vi tror på en framtid och vill därför även planera för en 
sådan. Hur framtiden faktiskt ser ut har vi särskilt under 
detta år lärt oss att vi inte vet något om. 

Kalendariet nedan är planen men huruvida vi kommer 
att kunna träffas i Hedlundakyrkan eller på annat sätt vet 
vi inte idag. Gå gärna in på Hedlundakyrkans hemsida 
www.hedlundakyrkan.se för att få veta mer, där läggs det 
regelbundet ut information om våra samlingar. 

Styrelsen har beslutat att vi inte ska ha några fysiska 
samlingar förrän tidigast 22 dec.


