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1. STIFTELSENS NÄRVARO I TALLBERG
Stiftelsen och kapellet har sedan starten 1944 varit en samlande kraft
för byn och de som har anknytning hit. Här samlas människor från
omgivande byar till gudstjänst och trevlig samvaro, något vi hoppas
kommer att fortsätta genom generationerna.
2. GUDSTJÄNSTER 2018

3. Nytt i kapellet
4. Övrigt i stiftelsen
5. Kassarapport 2018
6. Tankar från ortens
barn(barn)

Årets första sammankomst var påskmässan, annandag påsk.
Praktikant Johanna Rönnholm med biträdande kyrkoherde Anna
Grenholm invigde vår nya ambo (talarpulpet) med predikan och
Pernilla Selberg Östlund höll i sång och musik. Zuzanne Engman
bjöd in till kyrkkaffe och sedan hölls stiftelsens årsmöte.

Det hölls traditionsenlig midsommargudstjänst, ”annandag” midsommar och
många från när och fjärran hade funnit sin
väg till byn för att delta i samvaron med
gudstjänst, mat, lotteri och auktion.
Auktionen hölls till förmån för kapellets
drift. Det var en mycket uppskattad dag.
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Till sist hölls julgudstjänst på annandag jul. Den renoverade klockstapeln
kallade till julmässa och Tallberg och andra byar trotsade vinterkylan.
Det blev en härlig samvaro i kapellet som var pyntat med julgran och
ljus. Som alltid bjöds på välsmakande kyrkkaffe.

3. NYTT I KAPELLET
Tallbergs kapell får fortlöpande underhåll och detta år renoverades klockstapeln. Starkt jobbat av
stiftelsens och byns män.

Pensionerade snickaren Harry Pekkala, en tidigare arbetskamrat
till Olav Engman, designade och skapade en talarpulpet som han
och hans fru Gunilla skänkte till stiftelsen för att brukas i
Tallbergs kapell.

Mio Evanne har målat och skänkt en
tavla till stiftelsen, en tavla som nu
hänger i kapellets flygel.
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4. ÖVRIGT I STIFTELSEN
Efter förra årets intensiva arbete med att uppdatera stiftelsens stadgar, väntar vi ännu på att
Domkapitlet ska godkänna förändringarna. Kan de göra detta så kan vi sända in uppdateringen
till Kammarkollegiet med ändringsförbehåll och vi behöver då inte betala för att
kammarkollegiet ska gå igenom dem. Anser Domkapitlet att stadgarna förändrats för mycket för
att de ska ha rätt att godkänna dem, kommer kammarkollegiet att mot en avgift hantera ansökan
om stadgeändring.
5. KASSARAPPORT 2018
Inkomster
Kollekter och gåvor
Intäkter midsommar – lotteri, fika, loppis, matförsäljning
och auktion
Summa inkomster:

51’924 kr

Utgifter
Elavgifter, Luleå Energi
Underhåll
Försäkring, Länsförsäkringar
Bankkostnad, affärspaket
Hemsida
Länsstyrelsen, reg.avg
Utlägg midsommar
Summa utgifter:

4’607 kr
9’578 kr
8’458 kr
1’010 kr
948 kr
200 kr
4’151 kr
28’952 kr

Vinst:

Tillgångar
Kassa
Bank
Summa behållning 31/12 2017

10’054 kr
41’870 kr

22’972 kr

7’125:00 kr
165’832:68 kr
172’957:68 kr
/Peter Larsson, kassör
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6. TANKAR FRÅN ORTENS BARN(BARN)
Då jag har mitt liv i södra Sverige kan man ju undra vad som får mig att vara aktiv i kapellet här
uppe i Norrbotten? Det är enkelt: Tallberg är mitt barndomshem – ett centrum för fokus och vila
när resten av livet snurrar på i stundtals galen fart. Här finns min familj, och det jag med
nostalgisk glädje minns är all ledig tid vi tillbringat här och vilken viktig del gudstjänsterna i
kapellet varit för upplevelsen. Jag vill att mina barn ska få den upplevelsen och därför har jag
valt att vara med i stiftelsens arbete att hålla kapellet levande och aktivt. Jag blir glad var gång
jag får vara med och förbereda en gudstjänst även om jag inte alltid kan vara med på plats.
/Mirjam Gerebo
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