
Mötet       

December 2019 – januari 2020 
_______________________________________________ 

 
1a Advent startar Equmeniakyrkans internationella insamling. Fram till 

den 31 januari 2020 inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till 
gemensam mission i nästan 30 länder. 

Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Som kyrka är vi 

kallade att förkunna evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i handling och i 
ord. Den gränsen kan gå hos förföljda kristna i Centralasien, vid sjukhus i Kongos 

regnskogar, genom fattiga områden i Indien eller precis där vi är.  
https://equmeniakyrkan.se/internationell-insamling 

 

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 2020 har temat ”De visade oss 
särskild omsorg”. 
Materialet har förberetts av de kristna kyrkorna i Malta: Den 10 februari firar 
många kristna i Malta Paulus skeppsbrott, den kristna trons ankomst till dessa öar. 

Läsningen av den text som används vid detta firande, Apg 27:18–28:10, har valts 
ut för årets bönevecka för kristen enhet.  

Berättelsen börjar i Apg 27:1 med att Paulus ska föras till Rom som fånge och 

slutar med att 276 mycket olika människor, efter ett skeppsbrott, tas omhand av 
vänliga öbor. 

Alltför många människor får idag uppleva liknande hot på samma hav. Just de 
platser som nämns i texten visar på samma berättelse om vår tids migranter.  

På andra platser i världen är det många som utsätts för farliga resor över land och 

hav för att fly undan katastrofer, krigstillstånd och fattigdom.  
Som kristna tillsammans utmanas vi när vi står inför migrationens verklighet: 

Ställer vi upp på kalla krafter av likgiltighet, eller visar vi vår ”särskild omsorg” och 
blir vittnen om Guds kärleksfulla omsorg om alla människor? Kan gästfrihet t o m 

vara en tillgång i vårt sökande efter kristen enhet? 
https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/ 

 

TIA – tidiga insatser för asylsökande 
Vår församling har sedan maj 2018 varit engagerad i ett statligt projekt inriktat på 

vuxna asylsökande: ”Syftet med insatserna är att motverka passivisering under 
asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.” 

Oftast handlar det om några timmar fredag eftermiddag varannan vecka.   

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/social-
hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande-personer.html 
 

DECEMBER 

 
3 tisdag 14.30 Kalix Andakt på Rönngården 

7 lördag 11-14 Ytterbyn Equmenias julmarknad 
8 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Göran Waller 

15 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst nattvard Lena Brunell 

17 tisdag 9.00 Kalix KES-möte Församlingsgården 
22 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst Lena Brunell 

 25 Juldagen 7.00 Påläng Julotta Lena Brunell  
31 Nyårsafton 18.00 Påläng Nyårsbön Birgit och Åke Bergbäck 

 
JANUARI 

 

1   Nyårsdagen 11.00 Kalix Kyrka  Ekumenisk Gudstjänst Lena Brunell 
6   Trettondagen  11.00  Ytterbyn Trettondagsfest 

12 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst nattvard Lena Brunell 
 

Bönevecka för kristen enhet 18-25 januari. Tema ” De visade oss särskild 

omsorg”. Apostlagärningarna 27:18 – 28:10. 
19 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst Göran Waller 

22 onsdag 18.00 Ytterbyn Mitt i böne-veckan-samling, servering  
26 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Lena Brunell 

28 tisdag 14.30 Kalix Andakt på Rönngården 
 

Starttider för tideböner, kyrkis och fredagsmys: Se kommande annonser. 

 
 Gemenskapsdagarna 13-15 mars 

______________________________________________________ 
      

Kära församlingsmedlem! Snart dags för årsmöte. 

Fundera över om du vill ställa upp och låta dig väljas till något uppdrag i 
församlingen. Vi hoppas att du vill ha kvar din plats. Om inte vill vi att du 

meddelar någon i valberedningen innan jul. 
Torgny Holmgren, Margareta Söderlund och Birgit Bergbäck  

 

Församlingens årsmöte lördagen den 15/2 kl 10.00 i Påläng 
_______________________________________________________________  
 
Equmeniakyrkan Kalix: Pastor och föreståndare Lena Brunell, tel. 073 960 17 33 
               lena@equmeniakyrkankalix.se 
   Församlingsassistent Bosse Åberg Tönnäng, tel. 073 039 35 70 
   bosse@equmeniakyrkankalix.se 
 

Plusgiro: Equmeniakyrkan Kalix: 78 65 59-5   Equmenia Kalix: 48 68 63-4  
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