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Luleå Missionskyrkas vision:  

En kyrka - där Jesus Kristus är herre - som erbjuder gemenskap där människor växer i tro. 

INLEDNING 

Att sammanfatta ett år är inte lätt. Nu har vi lagt 2018 bakom oss och tar i denna 
verksamhetsberättelse hjälp av vår handlingsplan för året för att beskriva vad som hänt. 
Valår och ingen regering på plats när året var till ända. I Region Norrbotten fick vi en ny majoritet 
efter 82 år med socialdemokrater i ledningen. På många håll i vårt land, våra län och våra kommuner 
har stora förändringar skett. Det tar tid att nu se vad detta kommer innebära både för oss här i 
Norrbotten lokalt och i Sverige. Vi får be för de som ställer upp som politiker och ledare. Be om 
klokhet och vishet. De har en viktig och många gånger svår uppgift. 
Människor söker sin tillflykt till Sverige för att komma undan krig och förföljelse. Människor har blivit 
frälsta och konverterat med stora risker för sig själva. De ställs inför mycket svåra frågor för att 
bevisa sin tro på Jesus. Vi som kyrka har ett stort ansvar att stå upp för människor som har det svårt. 
Stå upp för dem som riskerar livet när de får avslag på sina asylansökningar. 
Vi får verka i ett större sammanhang och det som händer både lokalt, nationellt och internationellt 
påverkar oss i olika grad. Behov finns både nära oss och längre bort. Ensamhet är något som många 
känner, där kan vi som tillsammans utgör kyrkan vara en utsträckt hand. Jesus kom till världen under 
en tid när det också var oroligt. Han fick börja som flykting. Vi får vara hans utsträckta händer och 
fötter.  
 
På årsmötet 2018 antogs vår handlingsplan med följande punkter: 
 
•Utveckla omsorgsgruppernas betydelse som andlig och social gemenskap- genom att träffas och ge 
utrymme åt tvivel och bräcklighet, samt vara en gemenskap som bygger tro. 
•Utveckla gudstjänstlivet genom att – engagera fler ungdomar – engagera omsorgsgruppen – ge 
lovsång en naturlig plats – erbjuda personlig förbön och överlåtelse. 
•Fördjupa bönelivet – genom att erbjuda en eller flera öppna bönegrupper. 
•Fördjupa tro – genom att erbjuda bibelstudier där såväl undervisning som praktik känns naturligt. 
•Dela tankar om tro och liv – genom att dela vittnesbörd i t ex gudstjänsten. 
•Välkomna nysvenskar att integreras i församlingslivet – genom att utveckla naturliga mötesplatser. 
•Öka samverkan med Equmenia – genom att ha några gemensamma styrelsemöten och erbjuda 
läger för alla åldrar. 
•Satsa på barn- och tonårsarbete – genom att stötta ledare och verka för rekrytering av 
ungdomsledare. 
•Utveckla temasamlingar om aktuella samhällsfrågor som profilerar vår tro. 
•Med musiken som redskap nå ut med budskapet – genom körer, musikverkstad, sång och musik i 
gudstjänst. 
•Fördjupa gemenskapen – genom att bjuda in till två församlingsläger under året. 
•Växa som församling med minst 5 personer – genom att ha beredskap att ta emot nya människor 
och aktivt aktualisera församlingsmedlemskap. 
•Öka ekumenik – genom att samarbeta med andra församlingar i gemensamma satsningar och som 
arrangör av vinterveckan 2019. 

 Årsberättelse 
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Mycket av detta har vi tillsammans gjort och det beskrivs i texterna, men vi kan inte säga att vi är 
färdiga och det är väl tur. 
 
Dela tankar om tro och liv – genom att dela vittnesbörd i gudstjänsten. 
 
Utveckla gudstjänstlivet genom att - engagera fler ungdomar - engagera omsorgsgrupper - ge 
lovsång en naturlig plats - erbjuda personlig förbön och överlåtelse. 
 
Vi har en uppgift som kyrka i Luleå, kyrkan är du och jag. Vi har en fastighet och lokaler som vi kan 
använda på olika sätt, låt oss göra det. Vi får värna vår miljö både lokalt men också i ett större 
sammanhang och på så sätt ta hand om skapelsen. För människor som kommer till oss i kyrkan men 
också alla som vi möter på våra arbeten, skolor, hemma och på andra platser får vi vara 
medmänniskor och visa på Jesu kärlek och omsorg. I ett större sammanhang kan vi stödja och hjälpa 
våra systerkyrkor i andra delar världen.  
Vi får dela tankar om vår tro och berätta vad vi upplevt. Våra omsorgsgrupper har på olika sätt delat 
tro i gudstjänster. Att be för varandra och tillsammans är också att tjäna varandra. Ljusträdet har fått 
en naturlig och viktig plats i gudstjänster liksom möjligheten till personlig förbön. 
Nu har ett nytt år börjat och vi får vara med och fortsätta sprida det glada budskapet att Jesus är 
världens räddning och vår personlige frälsare. Jag tror att Gud vill så mycket mer, inte att vi ska 
springa fortare och kämpa hårdare, utan att vi ska sätta Honom främst och finnas i Hans närhet. Vi 
får ha med Jesus i vardagen och den Helige ande kan fylla oss med både mod och kraft. Jag behöver i 
alla fall det.  
”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska 
varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek” Joh. 13:34-35. 

/Pia Näsvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Förbön med ljuständning. 
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ANSTÄLLDA 

Andre Kikuchi har under året varit anställd till 100 % som pastor och församlingsföreståndare.  
Stefan Eitzenberger har under året fortsatt sitt heltidsarbete som fastighetsskötare fram till 
pensionen 30 nov 2018. 
Anita Holmgren har arbetat i församlingen som kontorist. Hon har sin tjänst i Kalix Missions-
församling och delar arbete mellan Kalix och Luleå Missionsförsamlingar, kostnaden delas mellan 
församlingarna. Hon är i Luleå i huvudsak måndag, tisdag och onsdag 6 timmar/dag. 
Tjänst som ungdomsledare har varit utlyst under en tid och den 1 dec 2018 började Emanuel Wiksten 
arbeta i vår församling på heltid. 
Då vår fastighetsskötare gick i pension började Thomas Lundbäck i hans ställe på en 20% tjänst. Anna 
Strålberg anställdes för att sköta trappstädningen. 

/Pia Näsvall 

Öka samverkan med Equmenia – genom att ha några gemensamma styrelsemöten och erbjuda 
läger för alla åldrar. 

STYRELSEN 

Styrelsen har under året 2018 träffats till tolv protokollförda sammanträden och två möten med 
inriktning mot vision med ungdomsrådet för Equmenia. Ledamöter i styrelsen har varit: Pia Näsvall - 
ordförande, Kjell Isaksson - vice ordförande (-sep), Jan Leven - kassör, Thomas Lundbäck (-okt), Seved 
Magnusson, Anders Strålberg, Åsa Fredby, Anna-Maria Svedenbjörk och Samuel Karlsson. 
Styrelsen har kallat till församlingsmöten vid fem tillfällen under året. Då har viktiga frågor lagts fram 
för beslut och församlingen fått möjlighet att väcka frågor samt informerats om styrelsens arbete. 

/Pia Näsvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse och ungdomsråd samlas för en samarbetsdag. 

PREDIKANTER 

André Kikuchi, Samuel Karlsson, Esbjörn Hagberg, Torsten Boqvist, Lena Bergström, David Forsling, 
Ida-Maria Brengesjö, Rebecca Simonsson, Nathalie Caron Elfgren, Carl Jaede, Urban Bjur, Sayuri 
Kikuchi, Lena Brunell, Åsa Lundbäck, Hanna Stridsman, Lena Holm. 

/André Kikuchi 
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Växa som församling med minst 5 personer - genom att ha beredskap att ta emot nya människor 

och aktivt aktualisera församlingsmedlemskap. 

STATISTIK 

Medlemsantal vid årets början:127 
Medlemsantal vid årets slut: 132 
Avlidna under året: Bengt-Erik Edfast 
Utträde: Lydia Lakew, (flytt till Sthlm), Tessema Wondwosen (flytt till Sthlm) 
Nya medlemmar på bekännelse: Nasim Mohammadi, Kristina Ahlström, Malin Nordström 
Nya medlemmar från annan församling: Ulla Edfast (Råneå), Bengt-Erik Edfast (Råneå), Erik Serrander 
(Fristad), Mimmi Vedin-Wiksten (Skellefteå), Emanuel Wiksten (Skellefteå) 

/André Kikuchi 

Utveckla omsorgsgruppernas betydelse som andlig och social gemenskap - genom att träffas och 

ge utrymme åt tvivel och bräcklighet, samt vara en gemenskap som bygger tro. 

OMSORGSGRUPPERNA 

Omsorgsgruppen beskrivs som den lilla gemenskapen i den större församlingen. Under året har 
grupperna haft ansvar för servering vid gudstjänster, städning av lokaler samt genomfört en 
omsorgsgruppsgudstjänst. En ledarträff har ägt rum där samtalet bl. a. handlade om vikten av att 
under året träffas i andra typer av samlingar än det praktiska. 
Omsorgsgruppsledare under året har varit: Nathalie Caron Elfgren, Sayuri Kikuchi, Lisa Edfast, Marie 
Jonsson Edfast, Åsa Fredby, Anna-Karin Isaksson. 

/André Kikuchi 

Med musiken som redskap nå ut med budskapet - genom körer, musikverkstad, sång och musik i 

gudstjänst. 

SÅNGMEDVERKAN 

Sångmedverkan i gudstjänstlivet har varit Lena Strålberg, Mona Nykänen, Irene och Paul Strålberg, 
Nathalie Caron Elfgren, Alma Lundbäck, Selina Strålberg, Sui Ku Hring Thar, Erik Näsvall, Birgit 
Lindqvist, Emil Näsvall, barnkören Popcorn, barngrupp, Anders Strålberg, Åsa Lundbäck, påskkör, 
Sanna Bengtsson, Sayuri Kikuchi, Anna-Karin Byfält, församlingskör, Ewa Gran-Rosell, Anna-Karin och 
Kjell Isaksson, adventskör, Lena Strålberg med familj. 

/Anita Holmgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desiree, Mikael och Bawi sjunger till ackompanjemang av Simon. 
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KÖRSÅNG 

Sedan hösten 2018 har vi lämnat projektupplägget och har nu en stabil församlingskör som övar varje 
torsdag och sjunger regelbundet på gudstjänster, och förhoppningsvis någon konsert ibland. 
 
Den absolut viktigaste orsaken till att vi lämnade projektupplägget var det jag nu ska berätta om: 
 
André och jag pratade om hur påsken skulle bli i kyrkan och att det vore roligt om kören kunde 
sjunga. Jag började fundera på vad som är glädjefyllt, som vi inte har gjort förut, och som är lite 
nyskapande. Det var då tanken föll på U2's "In The Name of Love", en riktig tung arenarocklåt som 
inte är vanlig i kyrkor, som jag försökte få ihop ett körarrangemang till. Gospelklassiker " Oh Happy 
Day" blev också arrad och jag tänkte att den är väl glädjefull. Emil och Johan Näsvall tillfrågades om 
att spela gitarr och trummor, Kjell Isaksson bas och Alma Lundbäck som solist. Alla tackade ja. Kören 
skulle inte få några noter, allt skulle bli på gehör. 
 
Påskdagsgudstjänsten började och vi inledde med en ganska traditionell sång "Världen håller andan", 
som vi har sjungit förut. Det är en bra sång, och det gick bra. Så var det dags för U2-låten. Jag 
räknade in trummorna och så hör jag Johan börja spela exakt det trumkomp som U2 själva gör - och 
gör det mycket bra dessutom. Efter två takter kommer Emil in på gitarren och Kjell på basen - och jag 
kände "wow". Lägger några ackord på pianot och så rinner det till, det börjar bära, musiken får liv på 
det där magiska sättet. Kompet rullar på nu svängigt, tajt och stabilt. Så kommer Almas första strof: 
"One man come in the name of love, one man come and go..." och församlingen suger in var enda 
ton, vartenda ord, magin är där och vi firar gudstjänst tillsammans. Så kommer kören in på refrängen, 
mäktigt och intensivt som aldrig förr - helt utan noter och med en energi jag inte har upplevt tidigare: 
"In the name of love...". Lyckan är obeskrivlig när musiken fungerar, når fram och sprider Guds 
härlighet så att ingen kan värja sig. Efter att kören och församlingen under handklapp har tågat ut ur 
kyrksalen till "Oh Happy Day" och allting stillar sig blir jag varse att en kyrka utan musik inte är 
komplett. Musiken kommunicerar på ett sätt som vi inte förstår och det är väldigt stort att få vara en 
del av detta. Musik och körsång kan ge glimtar av himmelriket som inte går att förklara. Därför håller 
vi på med körsång och därför vill vi fortsätta att bidra till gudstjänster lång tid framöver. Det är ett 
viktigt jobb och vi har VÄLDIGT roligt. 

/Arne Lundbäck 

  

 

 

 

 

 

 

Församlingskören.  

ALLHELGONAKONSERT 

På allhelgonahelgens söndagskväll drogs en stor och bred publik till Luleå missionskyrka för 
minneskonsert med sånger av Maria Sundberg. Temat var “Du går med mig en bit på vägen”, ord 
hämtade från en av sångerna. Konserten ägde rum fyra år efter Marias plötsliga bortgång mitt i livet. 

För sången i denna konsert stod Mona Nykänen, ackompanjerad av Magnus, Kjell och Anna-Karin. 
Även missionskyrkans barnkör Popcorn framförde några av Marias sånger, skrivna för barnkör under 
den tid hon var barnkörledare. 

/Mona Nykänen  
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Fördjupa tro - genom att erbjuda bibelstudier där såväl undervisning som praktik känns naturligt. 

STUDIEVERKSAMHET 

Under våren och hösten bedrevs bibelstudium över Apostlagärningarna under ledning av André 
Kikuchi. I november genomfördes kursen #Värme i samarbete med Sverige kristna råd. 
Övrig studieverksamhet under året har varit: Visdom i heliga skrifter, akvarellmålning, bokcirkel och 
hemslöjd. Studieverksamheten bedrivs i samarbete med Studieförbundet Bilda. 

/André Kikuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    Bibelstudium om Apostlagärningarna. 

ANDAKTER BERGVIKEN 

Församlingen har andakter och sångstund på Bergvikens vårdboende sista torsdagen varje månad. 
Bön, bibelläsning, välsignelse, önskepsalmer och fika har varit på programmet. André Kikuchi, Vivan 
Bergenudd och Mariana Dahlén har varit besöksgrupp. Marta Karlsson och Mona Nykänen har 
ansvarat för sång och musik. 

/André Kikuchi 

Utveckla temasamlingar om aktuella samhällsfrågor som profilerar vår tro. 

FÖRELÄSNING MAT & KLIMAT 

Ungefär 20 nyfikna personer fick i november höra Nathalie Caron Elfgren dela med sig av sina tankar 
och tips om hur man kan göra klimatsmartare val i köket. Vid fikaborden fick vi tillsammans samtala 
om våra miljömedvetna val, som spelar roll för en hållbar framtid, medan vi åt både ekologiska och 
veganska produkter. 

/Nathalie Caron Elfgren 

FÖRSAMLINGSBLADET 

Församlingsbladet presenterar församlingens mötestillfällen, sång- och musikaktiviteter, samlingar, 
studiecirklar samt kontaktuppgifter. Redaktionskommittén har bestått av Eva Lundbäck, Eva Nilsson, 
Erik Elfgren och Amanda Lundbäck med gott stöd av vår pastor André Kikuchi. Bladet har getts ut för 
tre verksamhetsperioder. Eva Lundbäck, Eva Nilsson och Erik Elfgren har ansvarat för inledning, 
innehåll i planeringsdelen samt korrekturläsning. Amanda Lundbäck har ansvarat för utformning och 
Eva Lundbäck för redaktion. Bladet kompletteras med församlingsbrev med information från styrelse 
och anställda. 

/Erik Elfgren 
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Fördjupa gemenskapen - genom att bjuda in till två församlingsläger under året. 

Öka samverkan med Equmenia – genom att ha några gemensamma styrelsemöten och erbjuda 
läger för alla åldrar. 

FÖRSAMLINGSLÄGER  

Sundet 
I ett mycket snöigt april genomfördes ett församlingsläger på Sundet. Temat var ”församlingen” och 
utgick från Apostlagärningarna kapitel 2. Lägerbål, målning, dataprogrammering, bibelstudium samt 
bönevandring var några av inslagen. Ett 40-tal personer medverkade. 

/André Kikuchi 

 

Lägerbål på församlingsläger på Sundet. 

Hemavan 
I augusti åkte ett 50 tal personer till Hemavan för ytterligare ett församlingsläger. Klas Johansson från 
Equmeniakyrkan nationellt ledde studium utifrån Apostlagärningarna. Övrigt program var besök på 
Kungstoppen, Laisaliden, Ruttjebäcken samt barnvälsignelse för André och Sayuri Kikuchis dotter 
Noomi. 

/André Kikuchi 

Läger för alla åldrar Hemavan i augusti. 
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Satsa på barn - och tonårsarbete - genom att stötta ledare och verka för rekrytering av 

ungdomsledare. 

BARN OCH UNGDOM 

Församlingens barn- och ungdomsverksamhet bedrivs av Equmenia Luleå. Verksamheten finns väl 
dokumenterad i Equmenia Luleås årsberättelse. Församlingen gläds över verksamhetens omfattning 
och att nya medlemmar hittar till församlingen genom barn- och ungdomsgrupperna. Första 
december anställdes ungdomsledare Emanuel Wiksten. 

/André Kikuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuel Wiksten 

SÖNDAGSKLUBBEN 

Söndagsklubben som är under gudstjänsttid har haft tre samlingar under vårterminen respektive 
höstterminen. Varje gång samlas ungefär 5-8 barn och får vara med i ett bibeldrama där vi rör oss 
mellan flera lokaler i kyrkan. Det kräver en del förberedelse och frivilliga skådespelarinsatser men 
känns som ett bra sätt att förmedla bibelberättelse för de minsta. Senaste året har flera nya barn i 
förskoleåldern deltagit. På julafton ansvarade söndagsklubben för ett juldrama som handlade om 
djuren i stallet; en tjurig oxe, en tjurig åsna och en sprallig åsna som fick se stjärnan och Jesusbarnet i 
krubban. 

/Marie Jonsson Edfast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djuren i stallet i Betlehem. 
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INTERNATIONELLT 

Under verksamhetsåret 2018 har Internationella utskottet bestått av Anna-Karin Isaksson (Porön), 
Birgit Lindqvist och Björn Gustavsson (sammankallande). 
 
Under våren samlade vi, vid tre tillfällen, in pengar till vår indiske "fadderpastor" Ashish Shedge. 
Församlingen har lovat att stötta hans lön med 15 000 SEK/år under tre års tid. Vi samlade dessutom 
in en bröllopsgåva till honom och hans fru som bidrag till det nya gemensamma hushållet. 
 
Under hösten, när vi nådde målet på 15 000 SEK till Ashish, fortsatte vi att samla in pengar till Indien, 
men med målet att stötta projektet som utbildar indiska flickor/ kvinnor till sömmerskor. De kan då 
försörja sig på detta istället för att samla in sopor och sälja. Under hösten har vi samlat in pengar vid 
tre tillfällen, två som utgångskollekt och vid ett tillfälle en liten skördemarknad. 
 
Vi har även planerat och lett en gudstjänst i samband med Kyrkornas globala vecka. I år var temat 
”Vem får höras?”. Vid denna gudstjänst hade vi en intervju/diskussion med reportern Åsa Junkka där 
dessa frågeställningar diskuterades. Vi hade en gästpredikant, Hanna Stridsman, som predikade över 
temat utifrån bibeltexterna. 
 
Från första advent och fram till trettondagen deltar vi i Equmeniakyrkans internationella insamling 
”Låt oss sprida hop”.  Vid de flesta gudstjänster denna period presenterade vi något eller några 
projekt som stöttats. Årets tema handlar om att ge människor hopp genom utbildning. 
 
Församlingen fick under hösten två internationella besök. Från Azerbajdzjan fick vi besök av en 
pastor med fru och från Indien fick vi besök av Steven David, som är kyrkoledare för vår 
samarbetskyrka. Båda kunde vittna och berätta om evangelisation under svåra förhållanden. I båda 
länderna är det inte tillåtet att evangelisera offentligt. 

/Björn Gustavsson 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Karlsson tolkar Steven David. 
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Välkomna nysvenskar att integreras i församlingslivet - genom att utveckla naturliga mötesplatser. 

SPRÅKCAFÈ 

Under vårterminen bjöd Missionsförsamlingen in till språkcaféer en lördag i månaden. I samlingarna 
har vi studerat söndagens bibeltexter och sjungit söndagens gudstjänstsånger, vi har dramatiserat, 
lekt, bett och fikat tillsammans. Språkcaféerna samlade ca 8-10 svenskfödda och utrikesfödda per 
gång. De flesta deltagarna går även regelbundet i våra gudstjänster, men vid enstaka tillfällen har 
även andra personer varit med, bland annat några av de ensamkommande unga från Mat & Snack. 
Sista söndagen i januari medverkade deltagarna i Språkcaféet i en gudstjänst med sång, bibelläsning 
och bön. Ledare för samlingarna har varit Mona Nykänen, men samtliga deltagare har bidragit på 
olika sätt i samtal, andakt och med att ordna fika. 
Språkcaféet startade under våren 2017 och vi sökte oss fram i form och innehåll. Vi har upplevt att 
verksamheten mött ett behov och varit uppskattat av dem som deltagit, men har samtidigt märkt att 
det har varit svårt att samla fler av de utrikesfödda i och utanför församlingen. Då ledarresurserna i 
församlingen är begränsade och det kan vara svårt att få tiden att räcka till för dem som deltar, togs 
ett beslut under sommaren att låta språkcaféet vara vilande under hösten, för att sedan utvärdera 
och se om det ska återupptas i någon form. 

/Mona Nykänen 

 Samtal och lek på språkcafé. 

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA 

Festligt dukade bord, god gemenskap, berikande program. En samling varje termin har hållits. 
Vid vårens träff den 23:e maj, som vi kallade vårfest, var Lasse Andersson vår gäst. 21 deltagare 
lyssnade till Lasse som med stor iver berättade om sitt missionsengagemang i Colombia. Dessutom 
var det musik, sång och lotteri. Lotteriinkomsten gick till Colombia. 
13:e december på Luciadagen samlades en tapper skara på 18 personer. Irene Strålberg ansvarade 
för föredrag och sång. Irene delade erfarenheter på ett mycket personligt sätt med temat ”Att följa 
sin inre längtan”. Lotteri i form av små russinpaket såldes vid serveringen och pengarna gick till 
Equmeniakyrkans internationella missionsinsamling. Ungdomsledare Emanuel Wiksten deltog i 
träffen och fick bekanta sig med de närvarande. 
Vi som ansvarar önskar nu att få förslag på vad och hur man ska göra för att nå ut till en bredare 
skara. 

/Karin Sundström 
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PÅSKVANDRING 

För 23:e året inbjöds till Påskvandring den 19-23 mars. 325 personer besökte årets bibeldrama i 
Missionskyrkan. Deltagare var elever och lärare från åk 2 samt besökare på torsdagskväll. 
Bibeldramat genomfördes måndag-fredag på dagtid. Vi hade också som vanligt kvällsföreställningar 
på torsdagen. Parallellt med bibeldramat får eleverna pyssla och tillverka ett minne av 
Påskvandringen. Vad vill vi att de ska ta med sig och minnas? Jo, ängeln som meddelar att stenen är 
bortvält och graven är tom! – Han lever! Jesus har uppstått! Barnen får också fika under sitt besök i 
Missionskyrkan. Där vid fikat eller pysslet kan frågorna och funderingarna från barnen ges plats. Vad 
har de varit med om och hur resonerar de? Det är ett stort förtroende att vi i Missionskyrkan får 
fortsätta varje år att berätta om påsken - Jesu död och uppståndelse - för eleverna och lärarna.  
Stort tack till alla som var med och bidrog på ett eller annat sätt för att Påskvandringen 2018 kunde 
genomföras! 
Inbjudningarna för Påskvandring 2019 är nu ivägskickade. Vi hoppas att ni som varit med tidigare vill 
fortsätta med det och att vi också får nya medverkande som kan bidra till att Påskvandringen kan 
fortsätta att vara en viktig del av Missionskyrkans verksamhet. 

/Åsa Lundbäck 

 

 

Scener från Påskvandringen. 
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SJUKHUSKYRKAN 

Vår församling bidrar tillsammans med andra frikyrkoförsamlingar i Norrbotten samt Nederluleå 
församling till att driva Sjukhuskyrkan på Sunderby sjukhus. Ing-Marie Johansson är anställd som 
diakon på 50 %. Ing-Marie går på kallelser över hela sjukhuset men har ett särskilt ansvar för 
medicinavdelningarna och den palliativa avdelningen. Hon har under året slutfört sin 
sjukhusdiakonala utbildning och berättar att hon bara under en månad blivit kallad till 100 samtal på 
sjukhuset. Ing-Marie vittnar om glädjen i mötet med dessa människor och känner ofta att hon går på 
av Gud beredda vägar. Välkommen att kontakta henne för att göra ett besök och framföra en 
hälsning till någon på sjukhuset. 
 
De övriga i arbetslaget är: Laila Selberg sjukhuspräst Sv kyrkan, Maria Karlsson sjukhuspräst Sv 
kyrkan, Kristina Wallbing sjukhusdiakon Sv kyrkan. 
 
Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. I Stillhetens rum finns möjlighet att 
sitta ner i lugn och ro, tända ljus, prata med någon eller fira gudstjänst. Varje torsdag hålls andakt 
14.30-15.00 och varje söndag firas gudstjänst 14.30-15.30. 

/Birgit Lindqvist 

Öka ekumenik - genom att samarbeta med andra församlingar i gemensamma satsningar och som 

arrangör av vinterveckan 2019. 

EKUMENIK 

Årets första ekumeniska samling var vinterveckan i januari med förkunnaren Esbjörn Hagberg över 
temat ”På tal om livet”. I februari hade vi inspirationshelg med Andreaskyrkan och riksevangelist Ida-
Maria Brengesjö med temat ”Att dela Jesus i vardagen”. I mars fick vi besök av THS och 
pastorskandidaten Rebecca Simonsson som talade om "kallelsen" vid en skotergudstjänst i Smedsbyn 
och fredagsmiddag i Missionskyrkan samt deltog i Världsböndagen. I maj deltog Missionskyrkan med 
en gudstjänst med fokus på nysvenskar i Natura 2000 projekt i Smedsbyn. ca 200 personer samlades 
en söndag till ekumenisk gudstjänst i Stadsparken. Under juli månad samverkade församlingen kring 
gudstjänster och servering på EFS Sundet samt genomförde Kalaskyrkan under Hamnfestivalen. I 
början av augusti besöktes Rånön med Equmeniakyrkan i Kalix. I slutet av augusti välkomnade vi 
tillsammans med andra församlingar nya studenter på LTU. I september anordnades tillsammans 
med EFS en kurs i förbön genom nätverket Helhet genom Kristus. I oktober medverkade 
församlingen på regionsfest i Piteå. Dessutom har församlingsledare träffats till gemenskap och bön 
en gång i månaden. 

/André Kikuchi 

 

 

Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken. 
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FASTIGHETSUTSKOTTET 

Fastighetsutskottet har under 2018 bestått av Bengt Jonsson (sammankallande), Eva Nilsson, Leif 
Fredby, Paul Strålberg och styrelsens representant Jan Levén. Stefan Ahrner har även ingått i 
utskottet men har pga. flytt under våren avsagt sig uppdraget i Fastighetsutskottet. 
Samtliga lägenheter och affärslokaler har varit uthyrda under året.  
Utöver daglig fastighetsskötsel är det två viktiga händelser under året som bör nämnas. Vår 
fastighetsskötare sedan drygt 8 år tillbaka, Stefan Eitzenberger, avslutade sin tjänst i december i och 
med pensionering. Stefan har under sina år hos oss gjort ett fantastiskt arbete, och att hitta en 
lösning på hur fastighetsskötseln skulle skötas/organiseras efter Stefan var inte självklart. Frågan fick 
sin lösning genom att Thomas Lundbäck gick in i tjänsten efter Stefan. Thomas jobbar deltid 20% som 
fastighetsskötare och har till sin hjälp en resurs som utför trappstädning, några personer i 
församlingen som gör vissa ”projektfixar-jobb” samt en av hyresgästerna som hjälper till med 
rondning av fastigheten när inte Thomas är på plats. 
Den andra viktiga händelsen är att ombyggnation av kyrkoentrén äntligen kom igång. Arbetet 
startade i april och beräknades vara klar i juli. Bygget har kantats med en rad problem vilket gjorde 
att det dröjde ända in i oktober/november innan det var klart. Slutresultatet blev dock mycket bra. 

/Bengt Jonsson 

SLUTORD 

Med dessa ord och redogörelser får vi i tacksamhet lägga ännu ett år till handlingarna. Vi får minnas 
alla fina möten, alla människor och allt gott och bära det med oss. Det som inneburit sorg och saknad 
och det som gjort oss mindre glada får vi också bära med oss.  
Vårt uppdrag som församling, kristna och medmänniskor är viktigt. Du och jag får vara delar av en 
helhet och sprida det glada budskapet om Jesus. Var och en får vi använda våra gåvor, stora som 
små, för att hjälpa varandra och församlingen. 
”Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande 
kärlek. Högt ska de fröjda sig över dig” Sef. 3:17. 

/Pia Näsvall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


