Att läsa klassiker.

Mötet
September - december 2017
___________________________________________

Ett flertal gånger medan jag läste på THS hörde jag såväl mig själv som andra
sucka: Varför får vi läsa så mycket OM personer i olika tider och traditioner och
så lite AV vad de skrivit?!
De suckarna måste ha hörts på fler håll, för förra hösten gick några högskolor
ihop om en kurs: Att läsa klassiker.
Första hösten läste man från den tidiga kyrkan – Ireneus och Augustinus
t ex. I våras var det medeltiden på tur – Tomas av Aquino, Anselm, Franciskus av
Assisi m fl. Och nu i höst är det reformationen det gäller.
Och jag har sökt, om än sent, och kommit med. Och varit på första träffen.
Halvtid, distans, platsen för träffarna är Bjärka-Säby. Vi är ca 16 st, blandade
åldrar och samfundstillhörigheter.
Kursen är i fyra delar: Den Lutherska, reformerta, katolska respektive radikala
reformationen. Den sista delen syftar framför allt på anabaptismen.
Namn som Martin Luther, Jean Calvin, Erasmus av Rotterdam, Teresa av Avila,
Balthasar Hubmaier.
Till varje delkurs hör två dagar med litteraturseminarier samt en skriftlig
redovisning. Sista redovisningen ska vara inne i slutet av januari.
Det är också fyra olika lärare som tar sig an var sin del. Mest kändis kanske Joel
Halldorf är.
I år är det ju 100 år sedan Luther spikade upp de där 95 teserna med framför allt
kritik mot avlatshandeln. Om det är med er som med mig, så har vi hört en hel
del om Luther, men aldrig egentligen läst något längre, sammanhängande som
han skrivit.
Nu har jag i alla fall börjat dyka ner i en väldigt polemisk tid, och möter en man
som verkligen brinner för sina frågor.
Jag tror att det som fångade mitt intresse för kursen var att man tar ett
helhetsgrepp på fler av de rop på reformation som ljöd vi den här tiden - i princip
hela 1500-talet. Om jag har läst lite av Luther, så har jag läst ännu mindre av de
andra. (Utom Teresa, henne har jag viss koll på. Hon har skrivit livfullt om sitt
eget liv och den boken kom i min väg för några år sedan. Men nu ska vi ju läsa
henne ur en annan synvinkel. Får se hur hon framstår då!)
Jag hoppas också att detta att läsa av och inte bara om, gör att det går att
komma lite närmare inpå hur lära och liv hänger ihop i deras liv. Jag tänker att
vad som blir en människas starkaste engagemang, tyngsta betoning ofta speglar
just hennes erfarenheter, livsväg. Hur är det med de här personerna?

Och det borde ju kunna bli väldigt goda samtal – både på och utanför lektionstid
– när deltagarna kommer från så spridda sammanhang.
Och så har det visat sig att det finns en bok som heter Kyrkligt Documentarium.
Där finns samlat allt från vad den romerska historieskrivaren Josefus skrivit om
Jesus till Borgådeklarationen. Däremellan bannlysningen av Henrik VIII och ett
brev från biskop Brask till Gustav Vasa. Nej, det är inte många sidor i boken som
hör till vår kurs – man jag tycker det är en fascinerande samling!
Lena Brunell

18 lördag

9-12.30 Påläng

Miniretreat. Stillhet och skapande

Frågor och anmälan: Lena 073 960 17 33,
lena@equmeniakyrkankalix.se
eller Kristina 070 263 89 51, senast onsdag 15/11.
Kostnad 100:- betalas vid ankomst.
19 söndag
25 lördag
26 söndag

11.00 Ytterbyn Gudstjänst med nattvard. Lena Brunell
Förtroenderådet i Skellefteå
18.00 Påläng
Gudstjänst kyrkoherde Anders Gustafsson

DECEMBER
SEPTEMBER
10
12
17
20
24

söndag
tisdag
söndag
onsdag
söndag

Första advent 11.00
11.00
14.30
11.00
19.00
11.00

Påläng
Kalix
Ytterbyn
Ytterbyn
Påläng

Gudstjänst med nattvard. Lena Brunell
Andakt på Rönngården
Gudstjänst Göran Waller
Andrum med nattvard
Gudstjänst Lena Brunell
Extra insamling till församlingen

OKTOBER
1 söndag
5 torsdag
8 söndag
10 tisdag
14 lördag
15 söndag
22 söndag
29 söndag

11.00
19.00
11.00

Ytterbyn
Påläng
Påläng

Gudstjänst Lena Brunell
Andrum med nattvard
Gudstjänst Lena Brunell
Insamling till equmenia riks.
14.30 Kalix
Andakt på Rönngården
15.00 Ytterbyn ”Hållbar värld för alla” Internationella
rådet. Servering
Regionfest i Umeå.
11.00 Ytterbyn Gudstjänst med nattvard. Åke Bergbäck
11.00 Påläng
Gudstjänst Lena Brunell
18.00 Ytterbyn Gudstjänst Hanna Johnselius

NOVEMBER
4
5
7
12
13

Alla helgons dag
söndag
18.00
tisdag
14.30
söndag
11.00
måndag 19.00

11.00 Påläng Gudstjänst Lena Brunell
Ytterbyn Andrum med nattvard
Kalix
Andakt på Rönngården
Påläng
Gudstjänst Lena Brunell
Ytterbyn Gospelcafé med The Betels

5 tisdag
9 lördag
10 söndag

Ytterbyn

Gudstjänst Lena Brunell
Insamling till internationella missionen startar
Eftermiddag Påläng Julgranständning
14.30 Kalix
Andakt på Rönngården
11-14 Ytterbyn Equmenias julmarknad
11.00 Påläng
Gudstjänst Göran Waller

VARJE VECKA
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Fredag

19.00
8.30
20.00
8.30
20.00
8.30
11.30
18.00
8.30
9 - 12
19.00

Bibelsamtal hos Göran W, Brännbacksv. 22 Grytnäs
Morgonbön – Påläng
Kvällsbön – Ytterbyn
Morgonbön – Påläng
Kvällsbön – hos Nelly o Rolf, Skogsv 6 Ytterbyn
Morgonbön - Ytterbyn
Middagsbön och samtal, Bergbäcks Brödrag 9 Kalix
Bön tills med Pingstförsamlingen, start 21/9
Morgonbön – Ytterbyn
Akvarellgruppen – Påläng
Kvällsbön - Påläng
Equmeniakyrkan Kalix
Betel, Ytterbyn och Missionshuset Påläng

Expedition: Betel, Ytterbyvägen 33, 95250 Kalix Nyborg, Telefon: 0923 137 36
E-post: kontoret@equmeniakyrkankalix.se Hemsida: www.equmeniakyrkankalix.se
Vi finns även på Facebook.
Pastor och föreståndare: Lena Brunell, telefon 073 960 17 33 lena@equmeniakyrkankalix.se
Ordförande: Anders Lundbäck 070 632 02 52
Plusgiro: Equmeniakyrkan Kalix: 78 65 59-5 Equmenia Kalix: 48 68 63-4

