
Mötet      	

November 2021 – Januari 2022 
 

Orden ovan kommer från psalmbokens nr 89, skriven 1970 
av Hilaire Nkounkou, rektor vid ett teologiskt seminarium i Kongo. Se, jag vill bära 
ditt budskap, Herre – årets rubrik för insamlingen till Equmeniakyrkans 
internationella arbete:  

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap 
delas resurser och behov. Det är därför ingen slump att vi sänder ut 
sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra samarbetskyrkor.  
Precis som vi får sjunga i psalmen får vi vara med och konkret bära Guds 
budskap, genom att ge till vårt gemensamma arbete runt om i världen.” 

I psalmens refräng står: Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek 
kan se. Vi går mot Jul, en tid då Gud i sitt liv gör så att vi kan se Hans kärlek på 
ett alldeles särskilt sätt.  
Tidigare har Gud med ord berättat om sin kärlek: 
Talat om sitt folk som sin ögonsten. 
Talat om sig själv som en far som visar ömhet mot barnen. 
Som ett vårregn som vattnar marken. 
Som en björnhona redo att försvara sina ungar. 
 
Men till Jul blir Gud också konkret synlig - som en människa, ett barn. Ett barn 
som heter Jesus. När Jesus blivit vuxen blir det så synligt i allt han gör och säger 
att han älskar varje människa. Jesus möter vuxna och barn, rika och fattiga, högt 
uppsatta och föraktade, från olika länder o s v, o s v. 
Om jag utgår från mig själv, så kan det vara nog så svårt att älska dem som är 
ganska lika mig. Men både du och jag får börja som vi är, där vi är. Gud låt ditt 
ord i mitt liv få råda, Jesus hjälp mig att göra Din kärlek synlig för fler, på de sätt 
jag kan. 
Amen – med tillönskan om en gott välsignad Advent- och Jultid. Lena 
 
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/internationella-insamlingen/ 
Insamlingen startar 1 Advent och pågår till 31 januari 2022 

NOVEMBER 
 
20 lördag 15.00 Påläng Afternoon Tea. Klimatsmart framtid 
21 söndag 11.00 Påläng  Gudstjänst Lena Brunell 
24 Regionrådsmöte  digitalt 

 28 söndag 11.00 Ytterbyn Adventsgudstjänst Lena Brunell   
    Bosse Åberg Tönnäng, Kyrkis m fl 
DECEMBER 
 
4 lördag 11-14 Ytterbyn Grötlunch, försäljning av kransar och  
    lotter. Sång av kyrkis 
5 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst nattvard Lena Brunell 
8 Medarbetardag i Luleå 

 12 söndag 11.00 Ytterbyn Missionsgudstjänst Bana väg för herren 
     Lena Brunell 
 16 torsdag 18.00 Ytterbyn Andrum advent 

19 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Bosse Åberg Tönnäng 
 
Juldagen 7.00 Påläng Julotta 
Annandag jul 11.00 Ytterbyn Andrum Jul – och kyrkfika 
29 onsdag 9-12 Ytterbyn Mellandags-Öppet Hus 
Nyårsafton 18.00 Påläng Nyårsbön 
 
JANUARI 
 
2 söndag 11.00 Kalix kyrka  Ekumenisk gudstjänst Lena Brunell 
6 Trettondagen 11.00 Ytterbyn Gudstjänst nattvard Lena Brunell 
16 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Birgitta Nykänen 

 
10 – 13/1 Lena på Vinterkonferens 
18 - 25/1 Ekumeniska Böneveckan 

  18 – 20/3 Gemenskapsdagar med Maria Gustin Bergström 
 

 
 
 
 
 
	
	

Plusgiro: Equmeniakyrkan Kalix: 78 65 59-5    Equmenia Kalix: 48 68 63-4 
Swish: 123 655 4034 

 
Församlingens årsmöte 

Lördag 26 februari kl. 14.00 i Påläng 


