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Gud tänjer sig och blir människa – vi kan fira Jul. 
Gud tänjer sig lite till och går i döden och uppstår – vi kan fira Påsk. 
Gud tänjer sig ännu en bit. Duvan gör människohjärtat till sitt bo, för att uttrycka 
det poetiskt – vi kan fira Pingst. 
 
Med väldigt aktuella ord går det väl att säga: Gud gör allt för att motverka social 
distansering – i förhållande till varje människa och i förhållande till varje mänsklig 
gemenskap. 
	
	
	

I en av Pingstdagens texter står: Ni har fogats in i den byggnad som har 
apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.  
(Ef 2:20) Till denna pingstens påminnelse om närhet vill jag lägga två 
tankar till.  
 
- Vare sig du firar Gudstjänst framför TVn, i ett kapell, eller någon annanstans: 
Gud är där, Gud firar med dig.  
Visst, ibland är man bara inte närvarande. Trötthet, stress, för få eller för många 
sociala kontakter och en hel del annat gör att man på sin höjd blir åskådare. Och 
det är förstås ok – då bär Gud dig och mig genom den stunden.  
Men när vi kan vara närvarande: Närma er Gud och Han ska närma sig er. (Jak 
4:8) När en människa kommer för att fira med Gud, ja då blir det gemensamt 
firande vare sig det är i soffan, i kyrkbänken, eller någon annan stans. Det kan 
inget virus i världen ändra på! 
 
- … tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla 
fylldes av Helig Ande och började tala andra tungomål… (Apg. 2:3-4) 
Texten, som berättar om den första Pingstdagen, fortsätter med att räkna upp ett 
antal språk som förvånade kringstående fick höra. På symboliskt sätt nämns alla 
de vid den tiden kända språken. – Det är inte svårt att hitta Bibeltexter som talar 
om att Gud alltid vill nå VARJE människa – direkt eller genom någon annan! 
Utifrån detta kommer min andra tanke. 
 
Å ena sidan: Varje byggstens fysiska närvaro gör alltid skillnad, är alltid värdefull, 
vare sig någon märker det just då eller ej. 
Å andra sidan tror jag vi också får tro: Även den sten som inte är fysiskt 
närvarande gör skillnad. Bönen på kammaren, det tända ljuset på köksbordet, o s 
v. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten… (Joh 
7:38) De orden av Jesus hör också till Pingstdagen. 
Det där flödet störs inte heller av vare sig virus eller social distansering. Vi kan 
alltid finnas där för varandra, för Kyrkan, för världen. 
 
 
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du 
ta mot var stund ur hans hand. 
Livet flödar fram såsom sav i stam,  
såsom bäck emot havets strand.  Ur P&S 820         / Lena 
	
	
	
	
	



Det här programmet är vad vi i verksamhetsrådet kan tänka oss kan komma att 
fungera som stomme – med nuvarande kunskap om virus och väder. 
Kanske ändras utformningen någon söndag, kanske blir det utomhus. 
Kanske går det att ha några fler böner/andakter längre fram på sommaren. 
Någon förändring kanske måste göras med kort varsel. 
Vi ska försöka hålla tidningarnas predikoturer och hemsidans aktuellt-flik så 
aktuella som möjligt. Men ha gärna med i tankarna att ibland kolla, ibland sprida 
något vidare! 
 
 
JUNI 
 
2 tisdag Medarbetardag, Skellefteå 
5 fredag 9-11.30 Ytterbyn Fredagsfika 
7 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst Lena Brunell 
10 onsdag 11.00 Hembygdsparken Ytterbyn  Förmiddagsfika 
12 fredag 9-11.30 Ytterbyn Fredagsfika 
14 söndag 18.00 Påläng Gudstjänst nattvard Lena Brunell 
15 – 18/6 Retreat på Melderstein 
21 söndag 18.00 Ytterbyn Sommarandakt Lena Brunell 
    Bosse Åberg Tönnäng 
28 söndag 18.00 Kalix Trädgårdsgudstjänst vid Lyktan 
    Servering 
 
JULI 
 
5 söndag 18.00 Kalix Trädgårdsgudstjänst vid Lyktan ” Det  
    finns hopp”. Medverkande från Överkalix 
12 söndag 11.00 Björnholmen Gudstjänst Göran Waller, Kicki Josefsson 
    Ta med fikakorg 
19 söndag 18.00 Kalix Trädgårdsgudstjänst vid Lyktan 
    Servering 
22 onsdag 14.00 Erikören Utflykt 
26 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst Ingvar Andersson 
 
AUGUSTI 
 
2 söndag 11.00 Rånön Gudstjänst Lena Brunell, Astrid Hällgren 
9 söndag 11.00 Kalix Trädgårdsgudstjänst vid Lyktan 
    Servering 
12 onsdag 18.00 Nässkatan Grillkväll 
16  söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Lena Brunell 

AUGUSTI 
 
23 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst Lena Brunell 
26 onsdag Inför Kyrkokonferensen, Luleå Missionskyrka 
30 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Lena Brunell  
 
SEPTEMBER 
 
6 söndag 11.00 Missionskyrkan Luleå  Växtpool Norr 
  18.00 Ytterbyn Kvällsandakt 
 
 
Hittills planerade träffar i asylprojektet: veckorna 24, 26 och 28. 
 
Lena semester 22/6 – 20/7 och 5 – 11/8 
Bosse semester 13/7 – 16/8   
 
	
 
 
 

 Equmeniakyrkan Kalix 
Betel, Ytterbyn och Missionshuset Påläng 

 
Expedition: Betel, Ytterbyvägen 33, 95250 Kalix Nyborg 
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 	
Församlingsassistent: Bosse Åberg Tönnäng, telefon 073 039 35 70 
bosse@equmeniakyrkankalix.se 
Ordförande: Anders Lundbäck 070 632 02 52	
 
Plusgiro: Equmeniakyrkan Kalix: 78 65 59-5   Equmenia Kalix: 48 68 63-4  
Vårt församlingsnummer i Equmeniakyrkan: 1105 
Swish: 123 655 4034 
	


