Mötet
SOMMAREN 2022

Obändigt
I mars var Maria Gustin Bergström på besök i Kalix, sjöng egna sånger både
för oss och med oss. Dels var det härligt för att det äntligen gick att samlas
igen – samlas många – och t o m sjunga!
Dels kom hennes sånger på något sätt alldeles rätt till mig.
De har gått om och om igen både i bilen och hemma. Jag har svårt att sätta
fingret på vad som blev rätt – jag har mest glatt mig åt ATT!
Men, om jag funderar ett varv till, det skulle kunna handla om hennes sätt att
formulera hopp. Obändigt är det gamla ord som dyker upp i mitt huvud. Ett
obändigt hopp.

Du kom På starka vackra vingar
Du kom En bild av frihet, vind och ljus
Du kom
Vi ansade det spretiga
En fågel i sin bur att visa upp
Vem det handlar om står nästan som en bisats i refrängen: Du vår Herre kär.
Hon berättade några tankar om både Jesus och sången innan hon sjöng den,
men inte minns jag vad.
Däremot har alltså själva sången satt sig.

Du kom En lejonhanne, vild och fri
Du kom En längtan efter hjärteblod
Du kom
Vi klippte klor, förminskade
Ett sällskapsdjur i fångenskap hos oss
Hur ska den Gud vara som kan ge oss, dig och mig, hopp och livsmod i både
med- och motvind?

I skrivande stund längtar jag efter mer av verkligt ljumma vårvindar – eller varför
inte en sommarvind?! Tänk att tryggt kunna lägga undan den extra tröjan, bara
vila och njuta.
En annan dag ser alldeles annorlunda ut. Då har radions nyheter tagit mig till
Ukraina och Jemen. I eposten finns tankar från en nära person som mest ser
mörker.
– Och min bön blir allt annat än ansad. Och mina förslag på hur Gud ska gripa in
kräver någon annan än en burfågel eller ett sällskapsdjur.

Du kom En röst i öknen ropar
Du kom En kärvhet, torr som ökensand
Du kom
Vi tuktade, planterade
Det vilda doldes bakom räta led
En av Bibelns profeter berättar att Gud vill komma till människan som dagg, som
ett vårregn som vattnar jorden, som en far som lyfter upp sitt barn till kinden.
En annan profet talar om Gud som en björninna som rasar för att hon ser sina
ungar hotade.
Några rader ur sångens refräng:

Låt oss nu och här
Se Dig som Du är
Du vår Herre kär

Jag funderar på om inte jag önskar mig, behöver, olika svar på den bönen olika
dagar.
Guds liksom ursprungsuppmaning till människan var att bruka och vårda en
lustgård. Då får vi – tänker jag – verkligen njuta de dagar vi har medvind, kanske t
o m sommarvarm medvind.
Men när jag ska försöka hantera det vi människor också är kapabla att göra mot
oss själva, varandra, skapelsen – då är det nog hjärteblod jag söker. Ett obändigt
hjärta som bara vägrar sluta slå för människan. Vägrar sluta engagera sig i varje
enskild människa.
Obändigt vägrar sluta tala hopp.
/ Lena Brunell

JUNI
5
8
11
12
19

Pingstdagen 11.00 Påläng
Gudstjänst Lena Brunell
onsdag
19.00 Ytterbyn Cafékväll om solceller och elbilar
lördag
Familjescout
söndag
11.00 Björnholmen Gudstjänst Lena Brunell
söndag
11.00 Pingstkyrkan Gudstjänst David Sundström
18.00 Kyrkbacken Lovsångskonsert Bengt Johansson
20–23 Retreat på Meldersteins Herrgård ”Varför bekymrar ni er?”
Lena Brunell, Lena Bäckström
26 söndag
18.00 Ytterbyn Sommarandakt nattvard Lena o Bosse
29 onsdag
18.00 Påläng
Kvällsbön med bibelmeditation och te
30 torsdag
18.00 Ytterbyn Kvällsbön med bibelmeditation och te
JULI
3

söndag

11.00

Påläng

Gudstjänst Annelie Holmgren och Mattias
Lundmark sjunger, Lena Brunell
Trädgårdsgudstjänst vid Lyktan
Sånggudstjänst Anna-Stina Thorsell Ahlm
och Lars-Göran Ahlm
Trädgårdsgudstjänst vid Lyktan. Håkan
och Cathrine Lindh, Skellefteå. Sång, musik
och tal.
Trädgårdsgudstjänst vid Lyktan

10 söndag
17 söndag

18.00
18.00

Kalix
Ytterbyn

24 söndag

18.00

Kalix

31 söndag

18.00

Kalix

11.00
11.00

Karlsborg Utflykt till Eriköstugan
Rånön
Gudstjänst tillsammans med Smedsbyns
Frikyrkoförsamling. Lena Brunell
Ytterbyn Kvällsgudstjänst Lena Brunell

AUGUSTI
3
7

onsdag
söndag

18.00

SEPTEMBER
1–4 Retreat på Munkviken ”Varför bekymrar ni er?” Andre Jakobsson och
Lena Brunell
4
söndag
11.00 Ytterbyn Gudstjänst Bosse Åberg Tönnäng
11 söndag
11.00 Påläng
Gudstjänst Birgitta Nykänen
Lena semester 13/6 – 18/6, 4/7 – 1/8
Bosse semester 4/7 - 31/7

Vandringar för framtiden
19/6 Vandring på strandpromenaden, start 16.45 från Församlingsgården.
Lovsångskonsert med Bengt Johansson 18.00
6/9 Vandring efter tisdagsmässan 18.00
25/9 Vandring efter gudstjänsten 11.00 i Påläng
Samtalsgrupp Walk For Future i Kalix
5/10, 19/10 och 9/11
Tre onsdagar 19-20.30. Min 5 deltagare. Samtal om inre och yttre
hållbarhet.
Anmälan helst innan 20/9: minna.miettinen@svenskakyrkan.se

10–14 Kyrkokonferens i Vårgårda
14
17
21
26
28

söndag
onsdag
söndag
fredag
söndag

11.00 Påläng
18.00 Nässkatan
11.00 Ytterbyn
9-11.30 Ytterbyn
11.00 Påläng

Gudstjänst Lena Brunell
Grillkväll
Gudstjänst Bosse Åberg Tönnäng
Fredagsmys terminsstart
Gudstjänst Lena Brunell

Pastor: Lena Brunell, tel. 073 960 17 33
Församlingsassistent: Bosse Åberg Tönnäng 073 039 35 70
Ordförande: Anders Lundbäck 070 632 02 52
Hemsida: www.equmeniakyrkankalix.se Facebook
Plusgiro: Equmeniakyrkan Kalix: 78 65 59-5
Swish: 123 655 4034

Equmenia Kalix: 48 68 63-4

