
Så är vi på väg in i försommaren. 
Vårfåglarna har nu gjort oss den äran 
och vårblommorna har slagit ut den 
ena efter den andra. Det är som om 
de är extra efterlängtade den här vå-
ren när Covid-pandemin har hållit 
oss alla i sitt järngrepp. Nu börjar det 
liksom lossna. Det är som om vi kan 
knäppa upp jackor och kappor och fylla 
lungorna med frisk luft – och slappna 
av litet grand! Undan för undan får 
vi del av vaccination ett och sedan 
nummer två. 

I en församling som vår har vi 
saknat varandra. Visserligen har vi 
kunnat mötas i digitala gudstjänster 
och digitala möten – men vad är det 
mot att ses ansikte mot ansikte, och så 
kunna tala med varandra? 

Vi har under året också saknat att 
få mötas över generationsgränserna. 
Barnbarn har fått klara sig utan morfar 
och farfar, och mormor och farmor. 
Det har varit tufft också för barnens 

föräldrar, när familjerna inte har kun-
nat få hjälp och avlastning av den äldre 
generationen ibland bara med små 
saker. Då har den sociala isoleringen 
också i den egna familjen kunnat kän-
nas tung. Vi behöver varandra.

Också som vänner behöver vi få 
finnas till i möten – ansikte mot ansikte. 
I förtroliga samtal, i delade aktiviteter, 
och i gemensamma intressen.  

Nu går vi mot en sommar förhopp-
ningsvis med minskad smittspridning 
och efterlängtade möten. Mina tankar 
går till sommarpsalmen nr 201 med de 
första raderna: ”En vänlig grönskas 
rika dräkt, har smyckat dal och äng-
ar.” Texten till psalmen skrevs 1889. 
Författaren Carl David af Wirsén ska 
ha inspirerats av midsommardagens 
budskap då texter om Johannes Dö-
paren står i centrum, han vars gärning 
påminde om profetorden i Jesaja 40 – 
som avslutningsvis påminner om Guds 
beskydd, om hur Gud ger den trötta 

kraft och den svage styrka.
Så när vi nu går in i sommaren 

får vi ta med oss orden ur psalm 201, 
vers 3: 

"Men du, o Gud, som gör vår jord 
så skön i sommarns stunder, lär mig 
akta främst ditt ord och dina nådes-
under."

Så låt oss gå in i sommaren, låta 
oss fyllas av förundran över det vackra 
i den natur som omger oss. Låt oss 
glädjas över möten med vänner, med 
familj och släkt – och tacka Gud för 
det goda som omger oss. 

Och när vi ses i höst kommer vi i 
vår kyrka att kunna mötas, i vänska-
per och över generationsgränser. Det 
ryktas att vi i höst ska arbeta med mer 
familje- och barnvänliga gudstjänster. 
Det får vi se framemot! 

Karin Sporre    
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Jag heter Johanna Sinclair och 
ska börja arbeta i församlingen 
i höst. Jag arbetar nu som för-
skollärare i Jönköping. När jag 
skriver detta är jag snart färdig 
med min utbildning till diakon. 
Jag har fått en anställning med 
inriktning mot barn, ungdom 
och familj, jag ser fram emot 
alla de uppgifter det kan inne-
bära. Jag har alltid varit scout 
och tycker att scoutmetoden 
är bra för att engagera hela 
familjen.

Förutom scouting gillar jag 
också att sjunga i kör och att 
spela drama. Vi har haft en 
liten kurs i bibliodrama och 
det ser jag fram emot att få 
använda mig av i mitt diako-
nala arbete.

Anledningen till att jag ville bli 
diakon är för att jag tycker det sociala 
arbetet i en församling är så viktigt. 
Jag vill se den lilla människan och de 
som är utsatta. Där ser jag integrations-
arbete som en viktig del t.ex. i form 
av språkcafé. Min uppgift som diakon 
är att se varje människa och utmana 
hen till nya uppdrag och uppgifter. 
Varje människa är unik med sina egna 
förutsättningar.

Under min utbildning har jag ge-
nomfört ett projekt med pilgrimsvand-
ringar. Det var även planerat att vi 
skulle åka till en lägergård för att leva 
pilgrimsliv. Men p.g.a pandemin blev 
det istället egna pilgimsvandringar och 
besök på olika pilgrimscentrum.

Både de vandringar som jag själv 
har lett och de vandringar vi har gjort 
i vår kurs har varit mycket givande 
för mig. Jag tycker om pilgrims tan-
ken med de sju nycklarna: frihet, 
enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, 

långsamhet, andlighet och de-
lande. Detta är något jag vill 
arbeta vidare med på ett diako-
nalt sätt. Kanske blir det någon 
pilgrimsvandring i fjällen eller 
på en sjö i kanot.

Jag är lyhörd och lyssnar in 
vad församlingen har för behov. 
Jag hoppas och tror att vi ska 
få ett bra samarbete i försam-
lingen. Jag ser fram emot att 
möta er alla.

Till sist vill jag dela med 
mig av Birgitta-bönen som 
många pilgrimer ber och den 
välsignelse som jag har haft 
som avslut på mina pilgrims-
vandringar.

Bön:
Visa mig Herre din väg och
gör mig villig att vandra den.

Välsignelse:
Må Guds skönhet lysa upp din 
väg.
Må Kristus gå med dig och bära 
din oro.
Må Anden blåsa på din rygg så att 
dina steg blir lätta och må Maria 
sjunga för dig trons sånger.
Amen

ny som diakon

med barnen i mitten

Hur ge plats för barnen i församlingen, i 
gudstjänsten, i gemenskapen? 

Vi planerar för en studiecirkel under 
Catrine Risbergs ledning. Jätteviktig och 
kul eftersom vi vill ha igång ett barn och 
familjearbete. Bra, inte minst för guds-
tjänstledare. 

Anmälan till Catrine 0730 597731.



kortfattat från styrElsEn
Rekrytering
Sammanlagt fyra sökande hade anmält sig till den utannonserade heltidstjänsten. 
Styrelsen föreslog att församlingen skulle besluta att Johanna Sinclair, Skil-
lingaryd, skulle anställas som diakon. Församlingsmötet den 9 maj beslutade 
i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att inriktningen i första hand 
ska vara mot barn-, ungdoms- och familjearbete. Se särskild presentation av 
Johanna. 

Motion till kyrkokonferensen
Förfrågan om att vara med som undertecknare av motionen ”Lära känna 
Palestina-Israel och bidra till en rättvis och hållbar fred” inkom nära sista datum 
för inlämnande av motioner till kyrkokonferensen. En enig styrelse ansåg att 
motionen var värd att stödja och beslutade därför att Hedlundakyrkan ska delta 
som undertecknare av den. Sexton församlingar har undertecknat motionen.
Församlingsmötet godkände den 9 maj styrelsens beslut.

Solceller
Styrelsen har utsett Umeå Energi till leverantör av den beslutade solcellsan-
läggningen. Anläggningen ska enligt planering vara färdigställd när denna 
tidning publiceras. Insamling pågår, resultatet kan följas på församlingens 
webbplats.

Parkeringsytorna
Styrelsen utreder tillsammans med UPAB hur församlingen ska kunna återta 
parkeringsplatser som under pandemin kommit att användas som boendepar-
kering.

Ansökan 
Församlingar har möjlighet att hos Equmeniakyrkan söka ekonomiskt stöd till 
socialt särskilt utsatta grupper till följd av coronapandemin (se Equmeniakyr-
kans webbplats). Styrelsen har beslutat att ansöka om medel (90 000 kr) som i 
första hand riktar sig till personer som kommit i kontakt med Hedlundakyrkan 
via språkkaféet. Margareta Sandman är utsedd till samordnare.

Ekonomi
Tack alla trogna givare. Regelbundna gåvor via automatiska överföringar 
och insättningar gör att insamlingarna täcker kostnaderna. Fortsätt de goda 
vanorna även under sommaren.

Verksamhetsplanens ”Våga nytt”
Vid senaste styrelsemötet beslutades att utreda de ekonomiska förutsättningarna 
för att förstärka församlingens musikverksamhet.

Tore Nilsson, ordförande 

❧

Bibelordet 

”Du skall älska din nästa som 
dig själv”. (Rom 13:9) ”störst …
är kärleken” (1Kor 13:13) Allt 
vad ni vill att människorna 
skall göra för er, det skall ni 

också göra för dem”. (Matt 7:12)
Valt av  

Bodil Almeling Andersson

 Håll avståndet! 3 4

3

3

FöRsAmLINGsbOKEN
Avliden
Anders Axelsson född 26/3 
1952, avliden 25/5 2021

Adressändringar
Se nya adressboken

Pastor Göran Waller har semes-
ter 16/6 – 15/8.

Expeditionen har stängt 1/6-16/8.

Onsdagssamtalen om veckans 
bibeltexter fortsätter hela som-
maren i eller utanför Hedlunda-
kyrkan med start kl 09.30.
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HEdlUndakyrkans almanaCka
JUni

 06 Sö 11:00 Gudstjänst. Vårt dop. Göran Waller.
 13 Sö 11:00 Gudstjänst. Kallelsen till Guds rike. Göran 

Waller. Nattvard.
 20 Sö 11:00 Gudstjänst. Förlorad och återfunnen. Ste-

fan Larsson. Kören.
 27 Sö 11:00 Gudstjänst. Korskyrkan ansvarar, se predi-

koturer, hemsida.

JUli
 04 Sö  Gudstjänst. Betelkyrkan ansvarar, se pre-

dikoturer, hemsida.
11  Sö  Webbsänd gudstjänst. Hedlundakyrkan 

ansvarar.

18  Sö 11.00 Friluftsgudstjänst utanför Pingstkyrkan.
25  Sö 11.00 Gudstjänst. Dansbanan Gammlia. Svenska 

Kyrkan ansvarar. Lena Fagéus m. fl.

aUgUsti
01  Sö 11:00 Gudstjänst. Frälsningsarmén.
08  Sö 11:00 Gudstjänst Hedlundakyrkan. Margareta 

Sandman.
 15 Sö 11:00 Gudstjänst Hedlundakyrkan. Lennart Ols-

son. 
 22 Sö 11:00 Gudstjänst. Friheten i Kristus. Göran Wal-

ler.
 29 Sö 11:00 Gudstjänst Hedlundakyrkan. Göran Wal-

ler.
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Foto: Anders Axelsson

Vi hänvisar till predikoturer och församlingens hemsida www.hedlundakyrkan.se för detaljerad information och 
eventuella ändringar.

I Kyrkokonferensen 2017 beslöts i enighet att Equmenia-
kyrkan ska stödja organisationer som arbetar för ickevåld, 
fred och rättvisa i Israel och Palestina samt att man ska 
söka kontakt med och stödja kristna församlingar i Israel 
och Palestina.

För att detta beslut ska bli förverkligat och förankrat i 
församlingarna, anser vi att det behövs ett projekt som 
specifikt ägnar sig åt detta, vilket är syftet med denna 
motion.

Någon fredlig utveckling har inte skett i området under de 
år som gått sedan 2017, tvärtom har polariseringen mellan 
palestinier och israeler förvärrats. Den högernationalistiska 
bosättarrörelsen har fått ökad makt och ökad acceptans 
att annektera mer och mer palestinsk mark, trots att detta 
är ett brott mot folkrätten enligt FN, EU och Sveriges 
regering. Det palestinska ledarskapet är splittrat, och 
palestinierna i Gaza lider under den starkt islamiststyrda 
Hamas-regimen där.

Våra kristna bröder och systrar i området har upprepade 
gånger bett om stöd från kyrkor i världen. De uppmanar oss 
att ta kontakt, hålla oss informerade om vad som händer 
och ta med dem i våra förböner. De uppmanar oss inte 
att välja sida, mellan Israel och Palestina, utan att vi står 
upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt och 
protesterar, oavsett vilken part som bryter mot dem.

Det treåriga projekt vi här föreslår, för att följa upp 2017 års 
beslut, kan med fördel genomföras genom att en projekt-
grupp bildas som samarbetar med Bilda, Equmeniakyrkans 
folkhögskolor, Diakonia med flera. Det bör finnas goda 

chanser att finansiera projektet genom att söka fondmedel 
eller statliga anslag.

Förslag till beslut 

att genomföra ett treårigt projekt med inriktning på 
Palestina-Israel för

- att inhämta och sprida kunskap i Equmeniakyrkans för-
samlingar och verksamhetsgrenar om de aktuella förhållan-
dena och livsvillkoren för palestinier och israeler, särskilt 
med avseende på det som har betydelse för utvecklingen 
mot en rättvis och hållbar fred,

- att uppmärksamma och inhämta kunskap om kyrkornas 
situation i området och utveckla relationer med våra kristna 
bröder och systrar, 

- att under de tre åren uppmuntra och initiera studieresor 
och digitala möten, med syfte att ge deltagarna närkontakt 
med palestiniers och israelers verklighet,

- att inbjuda företrädare för palestinska och israeliska män-
niskorätts- och fredsorganisationer att fysiskt och digitalt 
besöka Equmeniakyrkans församlingar och konferenser, 
för att vi ska få del av deras perspektiv,

- att kyrkostyrelsen tillsätter en projektgrupp,

- att l varje kyrkokonferens under de tre åren en lägesrap-
port ges om projektet.

motion till EqUmEniakyrkans 
kyrkokonfErEns 2021

Lära känna Palestina-Israel och bidra till en rättvis och hållbar fred


