
En kyrka
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växer i tro
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Att flytta 98,7 mil

När jag i skrivande stund ser tillbaka 
på de första två veckorna i Luleå så 
kan jag bland mycket annat minnas 
en del uttryckta beklaganden över 
att staden inte visar sig från sin bästa 
sida. Syftande på dis, dimma, moln 
och regn förmodar jag. Men min och 
min familjs erfarenhet av Luleå så här 
långt är; en renoverad lägenhet, redan 
överfull av allt vårt bohag när vi kom; 
glada och hjälpsamma människor som 
varit måna om att vi ska trivas; barn 
som leker med vår dotter Alma på 
hennes första rast i skolan; lärare som 
förberett hennes ankomst genom att 
skapa förväntan i klassen; tonåringar 
som får pastorn att känna sig hemma 
på första tonårskvällen; hembjudning-
ar som till sist äntligen blev av efter 
vår sega förkylning.

Det jag undrar är hur en stad visar 
sin bästa sida. Genom vädret? Eller 
genom människorna?

Att flytta från Kumla till Luleå såg ut som ett gigantiskt företag. 
Att datumet för flytten närmade sig så fort gjorde inte saken mindre 
överväldigande. Jodå, jag vet att andra har flyttat långt mycket 
längre än så. Men jag är mer av en person som skulle kunna utbrista 
”ja flytt ’int!”. Hemkär som få. Den här gången var det dock 
dags att våga äventyret.

Än har verkligen inte allt fallit på sin 
plats för oss, men så mycket av den 
oro och ängslan som följer av att bryta 
upp från en säker, älskad och hemtam 
vardag har visat sig komma på skam. 
Att en flytt på nästan 100 mil skulle 
vara så lätt!?

Men visst, första tiden som pastor i en 
ny församling brukar omnämnas som 
smekmånaden. Under den tiden lever 
pastorn gott på församlingens förvänt-
ningar, oavsett om de är infriade eller 
inte. Men eftersom pastorer är som 
glass, de kommer i många smaker, så 
är det en omöjlig pastoral ambition att 
”smaka gott” för alla. Nyhetens behag 
kommer med tiden att övergå i vardag. 
Så vad kan då förväntas av denne 
pastor Claes Eriksson? Vilken ”smak” 
har han (om uttrycket tillåts)?

Som ni alla är jag präglad av min resa. 
Den har mejslat fram en tro som mer 
handlar om tillit än om övertygelse.



Allt gott! / Claes
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Jag har nog kommit fram till en del 
svar under resans gång. Men det 
viktigaste av dessa är nog att svaren 
är provisoriska. Det jag söker finns 
utanför mig själv, och det är inte min 
förståelse av Gud som avgör min re-
lation till Gud. Jag vill förstå, men får 
vila i min förtröstan. Därför är det en 
ganska ödmjuk pastor som har anlänt 
till Luleå Missionskyrka. Ödmjuk i 
insikten att jag inte är den store svars-
givaren i gemenskapen. Men inte så 
ödmjuk att jag villigt böjer mig under 
den som vill göra sig till auktoritet 
över oss. Vare sig hen kommer inifrån 
eller utifrån gemenskapen. Ingen ska 
tiga i församlingen, vad än Paulus har 
sagt. Och jag vågar tro att tilliten till 
Gud kan tolerera alla frågor och allt 

tvivel. Så när du från mig, i predikan 
och andra sammanhang, hör tankar, 
frågor och funderingar som utmanar
den tro som din resa genom livet har 
givit dig, så var inte rädd. Om du ser 
tillbaka på ditt liv ser du nog att tron 
aldrig varit statisk. Om den kommer 
att förändras framöver så se bara till 
att det inte är en anpassning efter den 
senaste pastorn i predikstolen, utan att 
det får bero av din egna reflektion och 
bön. På samma sätt låter jag mig inte 
skrämmas av dina tankar, frågor och 
funderingar. För vi bär inte Gud med 
vår tro. Gud bär oss. Ibland trots 
vår tro!

Jag tänker mig församlingen som det 
delade brödets gemenskap. Vi delar 
tro och liv tillsammans. Men modet 
att dela är en möjlighet, inte en merit. 
Ibland är ju faktiskt mitt liv sådant 
att jag bara bör dela mina upplevelser 
med ett fåtal förtrogna. För min egen 
skull. Alla måste inte veta allt om 
alla, men ingen ska behöva känna sig 
okänd i gemenskapen. Gud har i Jesus 
visat sitt intresse för oss. Därför är det 
hos oss, i Kristi Jesu församling, en 
dygd att vara nyfiken på varann. Där-
för vill jag säga; att om ni är nyfikna 
på mig, så kan jag lova att den nyfi-
kenheten är besvarad!



Skördemarknad
6 september efter gudstjänsten. 
Gåvor till skördemarknaden mottages gärna!
Behållningen går till vår systerkyrka i Indien.

Mission som 
förändrar världen
13–14 november, se sidan 4.

Det är inte bara världen långt borta som kan förändras 
genom missionsarbetet, utan det kan också jag och 
du, om du vill. 

Tillsammans med Karin Åkesson kommer vi upptäcka 
mer och inspireras av det internationella arbete vi i 
Equmeniakyrkan är del av. Ett arbete som utmanar 
och uppmuntrar oss i vår vardag här hemma i Sverige 
och som kan hjälpa oss att fundera över vad det är att 
följa Jesus på 2020-talet.



November
Söndag  8

11.00 Gudstjänst. Frälsningen. 
Claes Eriksson. Lena Holm. 
Anders Strålberg. Magnus Edfast. 
Nattvard.

En helg med Karin Åkesson Equ-
meniakyrkans missionsinspiratör.

17.30 Fredagsmiddag med Karin 
Åkesson. Se s.7.

13.00–16.00 Karin Åkesson 
inspirerar! Se s. 3.

11.00 Gudstjänst. Vaksamhet och 
väntan. Karin Åkesson. Birgit 
Lindqvist. Malin Nordström. Arne 
Lundbäck. Utgångskollekt till vår 
systerkyrka i Indien.

Globala veckan
Fredag 13 – Söndag 15
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Program

Fredag 13

(gr B)

(gr 5)

Söndag 22

Söndag 29 – 1:a Advent

Söndag 6 – 2:a Advent

Söndag 15

(gr 6)

(gr 6)

December
11.00 Gudstjänst. Guds rike är 
nära. Claes Eriksson. Samuel 
Karlsson. Paul & Irene Strålberg. 

11.00 Gudstjänst. Bana väg för 
Herren. Claes Eriksson. Anna-
Maria Svedenbjörk. Nathalie 
Caron Elfgren. Magnus Edfast. 

(gr 1)

(gr 1)

För uppdaterad information om gudstjänster och övriga 
aktiviteter som vi har i Missionskyrkan vänligen se vår 

hemsida equmeniakyrkan.se/luleamissionskyrka

11.00 Gudstjänst. Kristi återkomst. 
Urban Bjuhr. Irene Strålberg. 
Ewa Grahn Rosell. Arne Lundbäck. 
Söndagsklubb.
12.45 Församlingsmöte.

11.00 Gudstjänst. Ett nådens år. 
Claes Eriksson. Maria Ögren. 
Församlingskören. Arne Lundbäck. 
Nattvard. 
Start på Equmeniakyrkans 
internationella insamling.

Lördag 14

(gr 5)

(gr C)

Söndag 13 – 3:e Advent
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Fredag 1 – Nyårsdagen (gr 3)

(gr 2)

Söndag 17

18.00 Nyårsgudstjänst. I Jesu namn. 
Inger Elfgren. Lennart Elfgren. 
Lena Strålberg. Magnus Edfast.

15.00 Gudstjänst & grötfest. Guds 
härlighet i Kristus. Claes Eriksson. 
Thomas Lundbäck. Arne Lundbäck. 
Vi avslutar Equmeniakyrkans 
internationella insamling.

Januari

Fredag 22

11.00 Gudstjänst. Jesu dop. Claes 
Eriksson. Linda Levén. Lena Strål-
berg. Magnus Edfast. Nattvard. 

11.00 Gudstjänst. Livets Källa. 
Claes Eriksson. Erik Serrander. 
Hans Johansson. Söndagsklubb. 
Utgångskollekt till vår systerkyrka 
i Indien. 
12.45 Församlingsmöte.

Daniel Alm är talare på helgens 
samlingar. Daniel är föreståndare i 
Pingst – fria församlingar i samver-
kan, samt ordförande i 
Sveriges kristna råd.

19.00 Kvällsmöte i Pingstkyrkan.

15.00 Bibelseminarium på EFS.
19.00 Gudstjänst i Missionskyrkan. 
Daniel Alm. Claes Eriksson. 
Mona Nykänen. 

11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. 

11.00 Gudstjänst. Nåd och tjänst. 
Astrid Hällgren Malin Nordström. 
Paul & Irene Strålberg. Magnus 
Edfast. Nattvard.

Lördag 23

(gr 3)Söndag 10
11.00 Gudstjänst. Herrens moder. 
Claes Eriksson. Åsa Fredby. Åsa & 
Arne Lundbäck. Nattvard. 
12.45 Församlingsmöte.

11.00 Gudstjänst med drama. 
Den heliga natten. Claes Eriksson. 
Marie Jonsson Edfast. Söndags-
klubben. Arne Lundbäck.

11.00 Gudstjänst. Jesu födelse. 
Claes Eriksson. Åsa Lundbäck. 
Emil Näsvall. Arne Lundbäck.

18.00 Nyårsvaka. Vi firar in det nya 
året med knytkalas, gemenskap, 
bön och fyrverkerier i hamnen.

(gr 2)

Ekumeniska vinterveckan
Fredag 22 – söndag 24

(gr 4)

(gr A)

Söndag 20 – 4:e Advent

Torsdag 24 – Julafton

Fredag 25 – Juldagen (gr 2)

Torsdag 31 – Nyårsafton

Onsdag 6 – Trettondagen

(gr 3)

(gr 4)

Söndag 24

Söndag 31 (gr 5)

(gr C)

(gr B)



Fredag 5 (gr 2)

Fredag 5

Söndag 7

Februari

Söndag 14 (gr 6)

17.30 Fredagsmiddag och 
Equmenia Luleås årsmöte. Se s.7.

11.00 Gudstjänst. Uppenbarelsens 
ljus. Claes Eriksson. Erik Elfgren. 
Åsa & Arne Lundbäck.
Kyrklunch efter gudstjänsten.
13.00 Församlingens årsmöte.

11.00 Gudstjänst. Kärlekens väg. 
Claes Eriksson. Nathalie Caron 
Elfgren. Hanna Andreasson. Arne 
Lundbäck. Söndagsklubb.

Söndag 28 (gr 1)

(gr 1)

Söndag 7 (gr 5)

11.00 Gudstjänst. Prövningens 
stund. Bosse Åberg Tönnäng. 
Arne Nykänen. Mona Nykänen.

11.00 Gudstjänst. Den kämpande 
tron. Claes Eriksson. Jan Levén. 
Anna-Karin Byfält. Magnus Edfast. 
Nattvard. (gr A)

(gr 6)Söndag 21

Världsböndagen firas ekumeniskt i 
Luleå, se hemsida och predikoturer 
för mer info.

11.00 Gudstjänst. Kampen mot 
ondskan. Claes Eriksson. 
Anders Strålberg.

Mars

31 december kl.18.00. Nyårsvaka. Vi firar in det 
nya året med knytkalas, gemenskap, bön och 
fyrverkerier i hamnen.

6 jan 15.00. Gudstjänst och grötfest. 

Fest i kyrkan!



Tisdag kl 09.00.

Tisdag udda veckor, kl 17.00. 
För studenter och unga vuxna. Vi lagar mat, samtalar, äter och har andakt 
tillsammans. Pris 40 kr. För mer info se Facebook-länk på hemsidan eller 
kontakta Samuel Karlsson 070-221 48 33.

Onsdag kl 13.30 jämna veckor.
Samtal om livsfrågor utifrån litteratur som deltagarna läser.

Fredag kl 17.30 en gång i månaden.
Enkel middag och andakt. 
Pris: 30 kr/ barn, 60 kr/ vuxen. Anmälan sker på hemsidan.
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Återkommande
aktiviteter

Morgonandakt

Mat & prat

Bokcirkel

Fredagsmiddag

Tisdag kl 10.00. Kontaktperson Barbro Fellenius 070-870 37 20.
Akvarellmålning

Onsdagar jämna veckor.
10.00–12.00 kurs.
13.00–15.00 öppet hus för alla intresserade. Du kan vara med på veckans 
tema eller ha med eget arbete. 
Kontaktperson Christina Lindmark 073-072 78 56. 

Slöjdträff

För dig som vill sjunga i kör. Torsdagar kl. 19.00–21.00. 
Ledare: Arne Lundbäck. 070-558 00 44. arne.lundback@telia.com.

Församlingskören



Kultur- och stuideverksamhet sker i sammarbete med Studieförbundet           .  
Aktiviteter för unga markeras med    .

Fredag kl 20.00.
Tonårshäng med massor av tok och skoj. Norrbottenssamling en gång i 
månaden. Från årskurs 7. 
För mer info kontakta Linda Levén 070-362 65 19.

Bibelberättelse, lek och skratt för barn under gudstjänst. Ca en gång i 
månaden. Se  i programmet

Gemenskap på söndagar för ensamkommande asylsökande ungdomar och 
svenskfödda i alla åldrar. För aktuell info se Facebook-gruppen Mat & 
snack.

För mer info se: www.equmeniakyrkan.se/kalender

7–8 nov. Equmenias riksstämma som sker digitalt.
7–8 nov. En helg med Peter Halldorf om tro, hopp och ansvar i klimatförändring-
ens tid. Seminarierna kommer att livesändas. www.bilda.nu/darfor-sorjer-jorden
27 dec–1 jan. Nyårsläger i Hemavan. För dig i åk 7 och uppåt. 
16 jan. Ledarfest, för dig som är ledare i församlingens barn- och ungdomsarbete.
19–20 mars. Kallelsedagar. Funderar du på diakon, missionär, pastor, pionjär? 
Två dagar med seminarier och föreläsningar i Stockholm.
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Tonår

Söndagsklubben

Mat & snack

Region Nord och nationellt



Lussedag hela advent!

I år firar vi Lussedag på ett nytt sätt på grund av 
coronapandemin. 

Aktiviteterna, där intäkterna går till Equmenia 
och verksamhet för barn och unga, sprids ut 
under hela adventstiden.

Under kyrkkaffet på söndagarna kommer det 
bl.a. att säljas lotter. En adventskalender med 
lotteridragning är planerad samt digitala live-
sändningar med tävlingar m.m. 

Mer information kommer.



Equmenias ordförande
Erik Serrander
076 -136 99 77
erik.serrander@hotmail.com

Församlingsordförande
Erik Elfgren
070 -550 98 39 
elf@ludd.ltu.se

Pastor och församlingsföreståndare
Claes Eriksson
076 -103 57 04
pastor.luleamissionskyrka@gmail.com

Fastighetsskötare
Thomas Lundbäck
070 -393 00 78
fastighetsskotare.lmk@gmail.com

Vice församlingsföreståndare
Åsa Lundbäck 
073-079 79 56

Kontakt
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Redaktionskommitté: Eva Lundbäck, Erik Elfgren, Amanda Lundbäck, Eva Nilsson. 
Foto: Amanda Lundbäck, Hanna Axelsson, Erik Elfgren, Polina Tankilevitch & Fotografierende(pexels.com).

Ansvarig utgivare: Claes Eriksson  Manusstop: 2 februari 2021.

Luleå Missionsförsamling, Kungsgatan 25, 972 31 Luleå

Telefon: Se s. 10.

Hemsida: http://equmeniakyrkan.se/luleamissionskyrka

E-post: missionskyrkan.lulea@gmail.com

Församlingens bankgiro: 978-5338

Församlingens Swish-konto: 12345 12000

Organisationsnummer: 897000-0793

Equmenia Luleå, e-post: equmenia.lulea@gmail.com

Equmenia Luleå, plusgiro: 349317- 8

Luleå Missionskyrka är en del av 
Equmeniakyrkan som har över 
700 församlingar i Sverige. 
I Luleå har vi funnits sedan 1888. 
Idag är vi 133 medlemmar. 
Välkommen att delta i våra 
aktiviteter och att dela tron på 
Jesus Kristus.


