
Hur ska man förhålla sig till svårigheter, lidande, 
hot etc? Jag läser Etty Hillesums dagböcker från 
Andra världskriget. Där får jag hopp och tröst och 
förhållningssätt. Så välkommen in i Ettys värld från 
Amsterdam 1942.

Söndagsmorgonbön 12 juli 1942

Min Gud, det är ängsliga tider. I natt låg jag för första gången 
sömnlös med svidande ögon i mörkret och såg många 
syner av mänskligt elände dra förbi. En sak lovar jag dig, 
Gud, bara en obetydlig liten sak, Jag skall inte belasta den 
dag som är inne med mina bekymmer för framtiden, men 
det är något som kräver övning. Var dag har nu verkligen 
nog av sin egen plåga. Jag ska hjälpa dig, Gud, så att du inte 
överger mig, men jag kan ingenting garantera på förhand. 
En sak står alltmera klar för mig: att du inte kan hjälpa 
oss utan att vi måste hjälpa dig och på det sättet hjälper 
vi oss själva. 

Och det är det enda vi i denna tid kan rädda och det 
som verkligen gäller: att bevara något av dig, Gud, i oss 
själva. Kanske kan vi också medverka till att gräva fram dig 
ur andras förtorkade hjärtan. Ja, min Gud, du tycks inte 
kunna göra mycket åt omständigheterna, de hör till det 
här livet. Jag ställer dig inte heller till svars. Efteråt får du 
väl ställa oss till svars. Och nästan med varje pulsslag står 
det tydligare för mig att du inte kan hjälpa oss, utan att 
vi måste hjälpa dig, och att vi till vårt sista andetag måste 
försvara din boning inom oss. 

Det är faktiskt sant att det finns människor som nu i 
sista ögonblicket är mera rädda om sina dammsugare 
och silverskedar och gafflar än om dig, min Gud. Och det 
finns människor som bara tänker på att sätta sig själva i 
säkerhet, att rädda sina kroppar som bara är boningar för 
ångest och bitterhet. Och de säger: Mig skall inte få i sina 
klor. Och de glömmer att man inte är i någons klor om 
man är i din famn, min Gud.
 
Jag börjar redan bli lite lugnare genom det här samta-
let med dig, Gud. I den närmaste framtiden skall jag ha 
många samtal med dig och på det sättet hindra dig från 
att överge mig. Du kommer nog att få det knapert i min 
själ ibland, Gud. Du kommer inte att livnäras med mycket 
förtroende från min sida, men tro mig, jag skall fortsätta 
att verka för dig och vara dig trogen och inte jaga bort 
dig från mina marker. 

Onsdag 15 juli på kvällen 
Jag har fått hit Rilkebreven och jag hoppas kunna läsa dem 
alla. När jag ber till Gud ber jag aldrig för mig själv utan för 
andra, eller också har jag en tokig eller barnslig eller djupt 

allvarlig dialog med det allra djupaste i mitt väsen som jag 
för enkelhetens skull kallar Gud. Jag vet inte varför, men 
att be om något för egen del finner jag barnsligt. I morgon 
måste jag fråga honom om han kanske ibland ber för sig 
själv, i så fall ber jag ju också för mig själv! Att be för nån 
annan, för att det skall gå bra för honom, tycker jag också 
är barnsligt, man kan bara be att den andre skall få kraft 
att bära också det svåra. Och när man ber för någon, delar 
man med sig av sin egen styrka till honom.  

Etty Hillesum föddes 1914 i en judisk familj i Midd-
leburg, Nederländerna. Hon studerade språk och arbetade 
som lärare i ryska. Under den nazityska ockupationen 
började hon skriva dagbok och mellan den åttonde mars 
1941 och den sista anteckningen från tolfte oktober 1942 
skapade hon ett av de omistliga vittnesmålen från andra 
världskriget. Fram träder bilden av en ung intellektuell 
i en ytterst utsatt situation. Hon beskriver sitt andliga 
sökande, kärlekslivet, familjen och vännerna, liksom hur 
situationen för judarna blir alltmer desperat, Etty Hillesum 
dog i Auschwitz den 30 november 1943.

Anders Axelsson
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Hedlundakyrkans församling har i 
år till följd av Coronapandemin hål-
lit sitt årsmöte digitalt, då ett 30-tal 
medlemmar ”träffades på nätet” för 
att gå igenom verksamhetsåret 2020 
samt ta viktiga beslut avseende inne-
varande år.

År 2020 blev ett mycket speciellt 
år då möjligheten att samlas till guds-
tjänst, körövningar  m m begränsades 
och upphörde till följd av olika restrik-
tioner ur smittskyddssynpunkt. Under 
perioden augusti – november kunde 
vi dock samlas till gudstjänst max 50 
personer sittande med social distans 
på varannan kyrkbänk. Därefter har 
gudstjänsterna förmedlats digitalt via 
församlingens hemsida.

Kairos –samtal i rättan tid har kun-
nat genomföra ett av sina program un-
der året och genomförda Kulturcaféer 
har varit tre. Även verksamheten med 
Språkcafé där 80-90 flyktingar varje 
söndagskväll har samlats i kyrkan fick 
ställas in fr o m mars månad. Uppstart 

skedde av klimatsmart lördag där 
både information och olika aktiviteter 
genomfördes för att sprida idéer om 
hur vi kan bli mera klimatsmarta. En 
kyrkskola hann genomföra två träffar 
under hösten innan restriktionerna 
satte stopp. Bibelsamtal inför kom-
mande söndags text har under större 
delen av året samlat en grupp deltagare 
inte minst under uteperioden.

De samtal som sedan 2019 förts 
med företrädare för Umeå stadsför-
samling om fördjupad samverkan 
mellan Hedlundakyrkan och Umeå 
stadsförsamlings verksamhet i Väs-
terslättskyrkan har avstannat, då Umeå 
pastorat valt att utreda Grisbackakyr-
kan som alternativ och valt att lämna 
övriga alternativ.

Församlingen kunde med tacksam-
het och glädje fr o m 1/9 installera 
Göran Waller som ordinarie pastor 
och församlingsföreståndare.

En verksamhetsplan antogs av års-
mötet innebärande att både vårda de 

befintliga verksamheter som fungerar, 
men även våga nytt för att nå ut med 
uppdraget att göra Kristus synlig och 
att vara en gemenskap inspirerad av 
Jesus Kristus.

Som en åtgärd för att ge stöd till att 
förverkliga dessa planer så pågår ett 
rekryteringsarbete av en medarbetare 
till i församlingen.

Avtackning skedde av Ulrika 
Engqvist som varit ordförande i 5 
år och till ny ordförande valdes Tore 
Nilsson.

Vid årsskiftet 2020/2021 hade 
Hedlundakyrkans församling 156 
medlemmar.

Mötesordförande Stefan Lars-
son avslutade med bön innehållande 
förhoppningen att Coronapandemin 
skall klinga av så att gemenskapen 
i församlingens liv åter skall få sin 
betydelsefulla plats.

Anders Forsgren

Årsmöte 134 blev historiskt

Foto: Olle EngqvistFoto: Ulrika Engqvist
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Bibelordet 
1 Joh 1:5

Och detta är det budskap som vi 
har hört av honom och förkun-
nar för er: att Gud är ljus och 
att inget mörker finns i honom.

Valt av Anders Ohlsson

kortfattat frÅn styrelsen
Covid 19
Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer medför att 
alla sammankomster tills vidare är inställda. Styrelsen följer utvecklingen. 
Eftersom kyrkans lokaler används i mycket liten utsträckning har styrelsen 
erbjudit Region Västerbotten att hyra lokaler i kyrkan för vaccinationer om 
behov skulle finnas.

Årsmöte
Årsmötet genomfördes som planerat den 20 februari som en Zoom-konferens 
med 30 deltagare. Referat på annan plats i tidningen.

Kompletterande tjänst
Rekryteringsgruppen är i full gång med sitt arbete. Ansökningstiden är öppen 
till 15 mars. Annonsen kan läsas på församlingens webbplats. Tre sökande 
har hittills anmält intresse, två har intervjuats och en har tagit tillbaka sin 
ansökan. 

Solceller på kyrkans tak
Församlingen har efter ansökan beviljats stöd på 20 % av totalkostnaden för 
installation av solceller. Arbetet ska vara klart senast 30 juni. Fastighetskom-
mittén bearbetar tillsammans med styrelsen offerter för solcellsinstallation. 
Styrelsen har beslutat att kalla till församlingsmöte via Zoom den 14 mars 
18:00 för beslut om eventuell installation av solceller.

Tore Nilsson
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Vi närmar oss med hast påsken 2021. 
Påsken är den mest intensivt lad-
dade av kristna högtider. Bildspråket, 
analogierna och förklaringarna av vad 
Gud gjorde på korset är många. För 
en nutida människa är det inte alltid 
lätt att tillgodogöra sig bilder som 
genom historien använts för att försöka 
förklara påsken. Teologer och präster/
pastorer har ofta försökt förklara  hur 
Gud gjorde för att åstadkomma förso-
ning på korset.

Vi kanske i stället skulle tänka på 
och meditera över vad Gud gjorde. 
Gud var i Kristus fullt ut. Vad gjorde 
Kristus. Han stod emot de som ville 
att hanskulle lämna eller förneka sin 
kärleksrelation med Fadern. Han stod 
emot de som ville tysta honom genom 
våld, piskrapp, fängelse och genom 
att göra honom övergiven. Kristus 
samlade de sina och inrättade ett nytt 
förbund med dem i nattvarden. Han 
upprättade och befäste en gemenskap 
för alla tider. Han avstyrde våld när 
lärjungarna ville slåss för hans sak. 
Han smädade inte sina fångvaktare 
och de som avrättade honom. Han 
smädade inte ens Pilatus som ändå 
tydligen blev skrämd av den verklighet 
som låg bakom Jesus. Jesus älskade 

sina fiender. Han dog maktlös på ett 
kors. Men hans relation till Gud be-
stod även när han själv inget kunde 
göra. Han uppstod och visade därmed 
hurdan Gud är, vad verklig makt är. 
Förbundet med lärjungarna bestod 
och stärktes än mer efter hans död och 
uppståndelse.

Jesu betydelse ligger inte i hans 
undervisning. Den ligger i hans person, 
i vad han gjorde och i den gemenskap 
han upprättade. Den gemenskapen 
får vi fortfarande leva i. Det är i den 
gemenskapen, i Anden, med Fadern 
som vi blir försonade, upprättade och 
räddade. Vi kan roa oss med teolo-
giska bilder, analogier, spekulationer 
om hur Gud gjorde försoningen på 
korset. Men det viktiga är att leva i 
den uppståndnes gemenskap, i hans 
kyrka, tillsammans med andra som 
också har dragits in i försoningen och 
livet i Guds kärlek.

Jag önskar er alla en välsignad 
påsk.

Göran Waller
Församlingsföreståndare 
Hedlundakyrkan.

PÅskens mysterier

FöRsAmLINGsbOKEN
Avlidna
Thyra Magnusson som avled 
23 december 2020. Vi tackar 
Gud för Thyra. Hon blev 86 år.

Barbro Gottfridsson som avled 
den 5 februari 2021. Vi tackar 
Gud för Barbro. Hon blev 81 
år. Begravningsgudstjänst 
i Hedlundakyrkan 6 mars. 
Det finns möjlighet  kl 12.00 
för den som så önskar att ta 
avsked vid kistan på planen 
utanför Hedlundakyrkan.att ta 
avsked vid kistan på planen 
utanför Hedlundakyrkan.

❧
Var med och utbilda nya 
pastorer och diakoner. Ge en 
gåva till bankgiro 900-3286 el-
ler Swisha till 900 32 86 skriv 
POD som meddelande. Be för 
utbildningen.

❧



hedlUndakyrkans almanaCka

❧

Eftersom ingen vettig programplanering kan utföras med 
tanke på coronaläget kan tidningen inte publicera någon 
”Hedlundakyrkans Almanacka” i detta nummer.

Redaktionskommittén kan dock bara meddela följande: 
”Vi fortsätter”.

Den givna coronasituationen har emellertid möjliggjort 
för den hårt trängda redaktionskommittén att så att säga 

vända blickarna inåt och ägna sig både åt ordklyverier likväl 
som poesi. Därför kan vi i detta nummer erbjuda våra högt 
ärade läsare både en limerick med vidhäftande konstnärlig 
illustration såväl som en lingvistisk övning innefattande 
betydelser gränsande till zeugmatiska uttryck. Nu väntar 
redaktionskommittén bara på att någon läsare skall skicka 
in ett fromt korsord för publicering i nästa nummer.

Ärende: Beslut om installation av solceller på Hed-
lundakyrkans tak. Mötet kommer liksom årsmötet att 
ske i form av Zoom-konferens. Anslutning till mötet 
görs via webbplatsen www.hedlundakyrkan.se/zoom   
Där finns både instruktioner och en ”anslutningsknapp”.

Vid frågor eller problem med uppkoppling så går det 
bra att kontakta mig på 070-617 61 73 eller tore.nilsson@
ume.se

Välkomna att delta.
Tore Nilsson

kyrkliga präst-ord
Präst    Pastor
Stor kyrklig herde  Pa-stor
Kvinnlig ung herde  Pas-tös
Fransk herde  Pasteur
Mejerist   Pasteur
Fransk bakteriolog  Pasteur
Italiensk kock med emfas Därmed Pasta!
Utbildning till pastor Pastorisering
Degig pastor  Pastös pastor
Tjockt målad pastor Pastöst påmålad  
    pastor
Tjock, tjockt målad  
pastor   Pastös, pastöst pastor
Comministern  Hr Pastor

kallelse till församlingsmöte 
söndag 14 mars 18:00

Vintern har bjudit på snörekord. Betänk visdomsorden från 
förr: De som har stora hemman får mycket snö.

❧

Det var en präst från Skellefte

Som av corona tappa intellekte

Han längta som galen

Att fylla kyrksalen

Och sitta med alla tête à tête

Foto: Anders Axelsson


