10 juni 2018- nu är det nästan ett år sen. Vårt jubileumsår är snart slut.
Det har hänt mycket det här året. Familjen Eriksson hade en konsert i somras och i
vinter var en orgelkonsert med Niklas Jansson. Vi hade också julallsång. Kanske det
blir en tradition?
En studiecirkel har formgett och tillverkat ett dopträd i smide. Det ska invigas 9 juni.
I trädet kommer ett löv av metall hängas upp för var och en som döps i församlingen.
I februari varje år, vid kyndelsmäss, ska senaste årets döpta bjudas in och bli särskilt
uppmärksammade och få hämta sitt löv. Låt oss hoppas på många löv varje år!
En annan cirkel har tagit reda på kyrkans historia: hur planerna var för tillkomsten av
kyrkan, om prästerna som verkat här, inventarierna och nuvarande
församlingshemmets tillkomst. Deras rön kommer att presenteras vid lunchen efter
gudstjänsten, dit alla är inbjudna. Berättelsen om hur kyrkobyggnaden kom till har ju
Claes och Inga-Britt Rosenqvist så förtjänstfullt redan dokumenterat inför året.
Att församlingshemmet fyllde 30 år i vår har vi också firat.
Ytterligare saker har planlagts under året, men kommer inte att hända förrän senare.
Vad sägs om helgmålsringning från församlingen på SVT 6 juli och 17 augusti?
Allt detta förutom vår vanliga verksamhet: kaffe med kubb, prästgårdsträffar, kyrkis,
körövningar, babyträffar, andakter på Björkhem, konfirmandträffar, tacoaftnar,
äventyrare för mellanstadiebarn, diakonigruppens aktiviteter – och gudstjänst varje
söndag.
Hembygdsgården i Gideå har också uppmärksammat jubileet. Förra sommaren
visade de olika saker ur samlingarna som har med kyrkan att göra och 9 juni inviger
de en utställning om konfirmationen genom tiderna. De har då också igång en
tryckpress som har anknytning till kyrkan där du själv kan få trycka ett
jubileumskort. Vi inledde storstilat med en stor och välbesökt gudstjänst och så
kommer vi också att avsluta – nu även med vår biskop och förstärkt kör!- söndagen 9
juni kl 11. Efter gudstjänsten inbjuds alla till lunch på församlingshemmet och kaffe
och tårta på hembygdsgården.
Vi vill också passa på att bjuda in till sommarens gudstjänster och musik i
sommarkväll-arrangemang runt om församlingen.
Håll utkik i 7:an och på hemsidan.

Nytt namn samma viktiga arbete –
den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete
namn till Act Svenska kyrkan.
Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på att göra det internationella
arbetet mer känt..
Det nya namnet ska göra det lättare att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi
står för.
Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan
långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare och stärka arbetet mot fattigdom,
förtryck och orättvisor. Genom samarbeten med lokala krafter kan Act
Svenska kyrkan också agera snabbt på plats när katastrofer inträffar.
-Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sätter människors lika värde och
rättigheter i centrum för allt arbete, säger Erik Lysén.
Act Svenska kyrkan vill lyfta budskapet att vi alla lever under samma himmel
och har samma rättigheter, även om livsvillkoren ser olika ut.
Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, ett nätverk med över 150
kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. Det samarbetet gör det möjligt att
agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt
utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst i exempelvis
jämställdhetsfrågor.
Gideå Trehörningsjö församlings fullständiga program med
gudstjänsterna mm. finns i Svenska kyrkans gemensamma annons i
varje nummer av tidningen 7 och på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/gidea

Tacokväll
Gideå församlingshem 16/5 kl 16.30-18.30
Servering fram till 17.30 sedan löser vi ett
melodikryss
Pris: Barn 20:- Vuxna 40:- eller max 100:-/familj.
Välkommen när du kan och gå när du måste, vi
avslutar senast 18.30

