
Framtiden
Jag hittade en text som jag skrev 
2004. Aktuell även idag även om nya 
sjukdomar tillkommit.

Framtiden – det är en stor fråga. Vad 
tänker man egentligen på när man 
funderar över framtiden?
Det är många som har försökt sia om 
framtiden. Funderat vad den kommer 
att innebära. Men om de fått rätt, vet 
man inte förrän framtiden är nu.
Sjukdomar till exempel kommer vi 
att kunna bota dem? AIDS, Cancer, 
kommer det att finnas botemedel för 
dessa?
På 1500-talet sa en spansk läkare så 
här:
”Cancer, dålig andedräkt, tandvärk, 
mask, nageltrång och kramp är bara 
några av alla åkommor som tobaken 
kan bota.”  Monardes, spansk läkare 
1571

En belgisk läkare hade också åsikter 
om sjukdomar under 1500-talet:
”Sjukdomar är en biverkning av över-
driven renlighet och för många kropps-
tvättar. Det farligaste är bad, som kan 
få förfärliga följder.” (Francis Raspard, 
belgisk läkare 1551.)

Men visst 1500-talet, det var ju länge 
sedan, klart dom inte visste. Men här 
kommer ett citat från en läkare på 
1950-talet.
”Alla idéer om bakterier och mikro-
organismer är kommunistisk propa-
ganda.” (E. Cartwrigt, amerikansk 
läkare 1952.)

Det är svårt att sia hur långt vetenska-
pen kommer att nå. När det i stället 
gäller tekniska utvecklingar har många 
haft fel om utvecklingen. 1949 sa en 
teknisk tidskrift följande:
”Datorn kommer i framtiden troligtvis 
inte att väga mer än 1,5 ton.” (Popular 
Mechanis, 1949.)

Framtiden är svår att sia. Många för-
söker och många har fel. Framtiden är 
också en mycket stor fråga. Vad tänker 
man egentligen på när man tänker eller 
oroar sig för framtiden?

Den senaste tiden har det hänt så myck-
et ute i världen. Terrordåd, orkaner, 
översvämningar mm. Vi kan se direkt i 
TV vad som händer överallt i världen. 
Och det är klart att det påverkar vår 
världsbild, vår bild om framtiden. Vi 
kan idag resa på ett snabbt och enkelt 
sätt till olika delar av världen. Uppleva 
saker som var omöjliga för bara några 
år sedan. 

Yrken förändras, en del försvinner en 
del kommer till. Yrken där det förut 
alltid funnits jobb, finns inte längre. 
Arbetsplatser som varit ”säkra” ar-
betsplatser försvinner. Och allt händer 
så snabbt. 

Så vad tänker DU på när du funderar 
på framtiden? Vad oroar eller ser du 
fram emot?
Krig, fred, att ha ett bra jobb, barnen, 
terror, död, sjukdom, resor man vill 
göra, kommer jag att vinna på lotteri, 
pensionen, kommer jag 
att möta min livs kärlek, 
kommer vårt äktenskap 
att hålla etc.

Det är många frågor och 
mycket olika frågor. 
Dessutom tidsaspekten!
Framtiden – vilken tid är 
det? imorgon, till jul, om 
ett år om 10 år eller?

Nu tänkte jag citera Bi-
beln om framtiden. 

”Jag vet vilka avsikter jag 
har med er, säger Herren: 
välgång inte olycka.
Jag ska ge er en framtid 
och ett hopp.” Jer 29:11

Hopp om framtiden. Kan man leva 
utan hopp? Utan hopp om framtiden? 
I bibeln står det ofta om hopp. Tro, 
hopp och kärlek.
Så låt oss inte bli lurade av alla nyheter 
om hopplöshet. Vi har ett hopp.
Jag vill sluta med att citera en 
psalm:

Herren lever, våga tro det
lämna den tid som gått
Hoppet är framtid
nu är livet, vår möjlighet.
Psalmer och sånger nr 155 vers 1

Det var min text från 2004. Även 
om vi kan känna hopplöshet idag, så 
har vi hoppet. Nu hoppas vi på en ny 
termin med många möten med Gud 
och människor. Vi har nyanställda 
och vi hoppas på en nytändning av 
församlingen.

”I hoppet är vi räddade – ett hopp som 
man ser uppfyllt är inte något hopp, 
vem hoppas på det han redan ser?” 
Rom 8:24

Ulla Sehlberg

EQUMENIAKYRKAN
Hedlundakyrkan Nr 3

2021 
Årg. 61

Är Du orolig för framtiDen?
Ulla Sehlberg skrev en text för femton år sedan om framtiden. 

Vad tänker du om framtiden de närmaste femton åren? 
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Pilgrimsvandring för 
framtiden
 
24-26 september planeras för pil-
grimsvandring i Umeå. Den är en del 
av Svenska Kyrkans ”Pilgrims Walk 
For Future”, klimatmarschen som är på 
väg mot Glasgow. Varje pilgrims steg 
räknas och kommer på något sätt att 
redovisas i samband med klimatmötet 
i Glasgow. Vandra för klimatet! Inbjud 
andra! Mer information kommer.

 

Sjukhuskyrkan tackar för 
Hedlundakyrkans stöd

I ett brev skriver Umeå Sjukhuspas-
torsråd. ”Vi vill framföra ett stort Tack 
för de ekonomiska bidrag som Ni 
lämnat under 2020 och hoppas att Ni 
både vill och har möjlighet att stödja 
USR även innevarande år. Utöver 
bidragen känns det bra att många 
församlingar är intresserade av, och 
positiva till sjukhuspastorns insatser 
inom sjukhuskyrkan. Vi ber om Guds 
välsignelse över Era församlingar och 
Ert arbete för det verksamhetsår som 
nu har börjat.

För USR:s styrelse Ivan Nilsson

Stor ledardag 16 oktober i 
Djupvikskyrkan Piteå

Medverkar gör Karin Wiborn från 
Equmeniakyrkan och Magnus Ster-
negård från Equmenia. Samlingen 
pågår mellan kl 11.00-18.00 och är 
en inspirationsdag för alla slags ledare 
från styrelse, barnledare, städgrupper 
m. fl. Mer information finns på www.
equmeniakyrkan.se/nord 

korta notiSer

Vid en sommargudstjänst 
utomhus i Innertavle den 
4 juli bars Tua Cecilia Lind-
berg fram för att välsignas. 
Storasystrarna Hennie 
och Moa var med liksom 
pappa Samuel och mamma 
Linnea tillika med släkt 
och vänner. Gudstjänsten 
leddes av Karin Sporre 
som också bad om Guds 
välsignelse över Tua och 
hennes liv. Familjen bor 
numer i Norsjö. För några 
år sedan då familjen bodde 
i Umeå var Linnea mycket 
verksam i Hedlundakyr-
kans arbete bland barn 
och unga. Församlingen får 
fortsatt bära familjen med 
goda tankar och förböner.

Barnvälsignelse

Johanna Sinclair
Diakon 
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nytt från StyrelSen
Styrelsen föreslog församlingsmötet den 29 augusti att besluta att Margareta 
Sandberg ska anställas som musikledare 50 % med uppgift att utveckla sång- 
och musikverksamheten i Hedlundakyrkan. Församlingsmötet beslutade enligt 
styrelsens förslag.

Johanna Sinclair påbörjade 15 augusti sin anställning som diakon med inrikt-
ning i första hand mot barn-, ungdoms- och familjearbete.

Församlingen har efter ansökan till Equmeniakyrkan beviljats statligt stöd 
med 35000 kronor för ekonomiskt stöd till socialt särskilt utsatta grupper till 
följd av coronapandemin. Pengarna ska fördelas innan årets utgång. Marga-
reta Sandman ansvarar för det praktiska genomförandet tillsammans med 
församlingens anställda.

Goda insamlingsresultat under pandemin. I och med nyanställningar kommer 
intäktsbehoven att öka. 

Insamling till solceller på kyrkans tak har inbringat 94 000 kronor. Installa-
tionen färdigställdes 30 juni. Elproduktionen är i full gång.

Styrelsen har formulerat nya smittskyddsregler för Hedlundakyrkan. 

Språkkaféet återupptar verksamheten med träffar utomhus i Hedlundadung-
en. 

Parkeringsproblem kvar eftersom alltfler närboende tar sig friheten att utnyttja 
Hedlundakyrkans parkeringsytor. Styrelsen arbetar på lösningar som är inom 
de ramar som anges av arrendeavtalet med kommunen, men i skrivande stund 
kvarstår problemen.

Tore Nilsson

Bibelordet 
Rom 8:38-39

Ty jag är viss om att varken 
död eller liv, varken änglar eller 
andemakter, varken något som 
finns eller något som kommer, 
varken krafter i höjden eller 

krafter i djupet  eller något an-
nat i skapelsen ska kunna skilja 
oss från Guds kärlek i Kristus 

Jesus,  vår herre.

Valt av  
Johanna Sinclair

 Håll avståndet! 3 4
3

3

❧

Höstloppis

Loppis den 18 september på 
Hedlundakyrkans gård kl 13-15. 
Gåvor mottages tacksamt. Kan 
lämnas i kyrkan. 

Vi planerar ävenför en ”Öppen 
scen” med plats för de som vill 
musicera, läsa dikter eller göra 
något annat. Kom med, bjud in 
andra! 

För mer information kontakta 
Catrine Risberg 0730-597731  
eller Johanna Sinclair 070-
2840074.

Hösten 2021

Vi står inför en spännande höst. Detta skrivs 19 augusti. Jag har re-
dan hunnit träffa flera i församlingen. De av er som jag mött ser ut 
som utsläppta på grönbete, pigga och glada att se varandra. Härligt 
att se hur många kommit vidare från coronaisoleringes glåmighet. 
Nu hoppas vi att vi får fortsätta träffas, men ändå med viss distans. 

Johanna Sinclair, vår diakon är på plats och Margareta Sandberg lig-
ger i startgroparna som sång- och musikledare och inspiratör för 
oss alla. Låt oss sjunga in framtiden!

Be för Umeå. Be för vuxna, barn och ungdomar. Be för vårt arbete. 
Be för oss alla som finns med i och kring Hedlundakyrkan. Be att 
Guds goda ord och Ande ska nå fram till människor.

Göran Waller, församlingsföreståndare

Välkomnande av nya medarbetare sker den 19 september kl 11.00 i Hedlunda-
kykran. Då välkomnar vi vår diakon Johanna Sinclair och vår församlingsmu-
siker Margareta Sandberg. Kören sjunger och regionale kyrkoledaren André 
Jakobsson medverkar och predikar.

❧
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 04 Lö 10-12 Kyrkskola.  
 05 Sö 11.00 Gudstjänst Enheten i Kristus. Nattvard. 

Göran Waller. 
 08 On 09.30 Bibelsamtal.   
 12 Sö 11.00 Gudstjänst Ett är nödvändigt. Johanna 

Sinclair. 
 15 On 09.30 Bibelsamtal.   
 18 Lö 13-15 Klimatsmart lördag. Loppis, öppen scen.
 19 Sö 11.00 Gudstjänst Döden och livet. André Ja-

kobsson. Välkomnande av Johanna Sinclair/Marga-
reta Sandberg. Sång av Kören. 

 22 On 09.30 Bibelsamtal.   
 26 Sö 11.00 Gudstjänst Rik inför Gud. Göran Waller. 

Sång av Margareta Sandman.
  Klimatmarsch i Umeå.  
 28 Ti 13.00 Kulturcafé. "Visor till gitarr". Agne Turell 

sjunger Olle Adolphson, Fred Åkerström, Evert 
Taube samt spelar några klassiska gitarrstycken.

 29 On 09.30 Bibelsamtal.   

oktoBer
 02 Lö 10-12 Kyrkskola.   
 03 Sö 11.00 Gudstjänst för stora och små Änglarna. 

Nattvard. Göran Waller/Johanna Sinclair.
 06 On 09.30 Bibelsamtal.  
 09 Lö 09.00 Storstädning i kyrkan.  
 10 Sö 11.00 Gudstjänst Lovsång. Johanna Sinclair. 

Sång av Kören. Insamling Equmenia riks.
 13 On 09.30 Bibelsamtal.   
 17 Sö 11.00 Gudstjänst i Hedlundakyrkan tillsam-

mans med Västerslättskyrkan Att leva tillsam-
mans. Staffan Nygårdh.

 20 On 09.30 Bibelsamtal.   
 23 Lö 13-15 Klimatsmart lördag.  
 24 Sö 11.00 Gudstjänst Samhällsansvar. Göran Wal-

ler. 

 26 Ti 13.00 Kulturcafé.   
 27 On 09.30 Bibelsamtal.   
 29 Fr 18.00 Läger i hedlundakyrkan "Ung kör".
 30 Lö  Läger i Hedlundakyrkan.  
 31 Sö 11.00 Gudstjänst Frälsningen. Nattvard. Göran 

Waller. Kören.

novemBer
 03 On 09.30 Bibelsamtal.   
 06 Lö 18.00 Musikandakt. Johanna Sinclair. 
 07 Sö 11.00 Gudstjänst Vårt evighetshopp. Ulla Sehl-

berg. Ljuständning. 
 10 On 09.30 Bibelsamtal.   
 13 Lö 10-12 Kyrkskola.   
 14 Sö 11.00 Gudstjänst Vaksamhet och väntan. Gö-

ran Waller.
 17 On 09.30 Bibelsamtal.   
 20 Lö 13-15 Klimatsmart lördag. Anders Enetjärn. 

 21 Sö 11.00 Gudstjänst Globala söndagen Kristi 
återkomst. Internationella gruppen.  

 23 Ti 13.00 Kulturcafé.  
 24 On 09.30 Bibelsamtal.   
 28 Sö 11.00 Gudstjänst 1:a advent Ett nådens år. 

Göran Waller. Sång av kören.

❧

Foto: Anders Axelsson

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

Söndag 19 september inleds kyrko-
konferensen med en digital sändning av 
inledningsgudstjänsten. Där blir det förbön 
för nya medarbetare, bl.a. vår diakon Johanna 
Sinclair. Delta gärna i gudstjänst och förbön 
via länk på www.equmeniakyrkan.se.

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.


