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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.
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Årets första sammankomst var ett barndop. Kapellets dopfunt och
dopklänning invigdes då Simone Engman och Rasmus Johansson lät
döpa sin dotter på påskafton.

Två dagar senare hölls påskmässa, annandag påsk. Kyrkoherde Anna
Grenholm höll i mässan och predikade, Pernilla Selberg Östlund höll
i sång och musik. Kyrkobesökarna bjöds på kyrkkaffe och sedan
hölls stiftelsens årsmöte.
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Det hölls traditionsenlig midsommar-gudstjänst, ”annandag”
midsommar. Anna Grenholm höll i gudstjänsten, Sibylla
Engman predikade och Pernilla Selberg Östlund musicerade.
Många från byarna runt omkring deltog i samvaron med
gudstjänst, mat, lotteri och auktion. Auktionen hölls till
förmån för kapellets drift. Dagen var som alltid mycket
uppskattad av alla närvarande.

Till sist hölls julmässa på annandag jul. Anders Stenman som tar över tjänsten i våra byar efter
Anna Grenholm predikade och Pernilla Selberg Östlund ansvarade för musiken tillsammans med
ungdom från Gunnarsby församling. Det blev en härlig samvaro i kapellet som var pyntat med
krubba och julgran. Som alltid bjöds på välsmakande kyrkkaffe.

3. NYTT I KAPELLET
Stiftelsen har sedan förra årsmötet ordnat med Swish för att underlätta inköp för de som ansvarar för
fikastunderna i kapellet. Tyvärr finns ingen mobil täckning vid kapellet så funktionen kan inte användas
i samband med fikastunder och midsommarauktion.
Det har också investerats i två kaffebryggare till kapellet, vilket underlättar att raskt få fram de volymer
kaffe som behövs vid samlingarna.
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4. ÖVRIGT I STIFTELSEN
Vi väntar ännu på att Domkapitlet ska godkänna förändringarna i våra stagar. De har meddelat
att vårt ärende kommer upp i maj, 2020. Godkänns förändringarna 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.
Taket på kapellet kommer att ses över och reparation offereras av ett företag denna sommar.
Vi vill också här uppmärksamma att Anna Grenholm har bytt tjänst inom Svenska Kyrkan och
därför inte längre kommer att ansvara för mässorna i Tallbergs kapell. Vi tackar henne för de år
som gått och önskar henne all lycka i sitt fortsatta arbete. Må hon vara en lika frisk fläkt i sitt nya
arbete som hon varit hos oss!
Samtidigt välkomnar vi med öppen famn Anders Stenman och hoppas att han kommer att finna
sin plats i vår gemenskap.
5. KASSARAPPORT 2019
Inkomster
Kollekter och gåvor
Intäkter midsommar – lotteri, fika, loppis, matförsäljning
och auktion
Summa inkomster:
Utgifter
Elavgifter, Luleå Energi
Underhåll
Försäkring, Länsförsäkringar
Bankkostnad, affärspaket
Hemsida
Länsstyrelsen, reg.avg
Inköp kaffebryggare
Utlägg midsommar
Summa utgifter:
Vinst:
Tillgångar
Kassa
Bank
Summa tillgångar 31/12 2018

3’855:00 kr
35’491:87 kr
39’346:87 kr

5’165:00 kr
800:00 kr
8’692:00 kr
1’250:00 kr
1’068:00 kr
200:00 kr
7’289:00 kr
5’353:13 kr
31’901:13 kr
14’882:87 kr

7’417:00 kr
180’623:55 kr
188’040:55 kr
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/Peter Larsson, kassör

6. TILL TALLBERG WITH LOVE
"Upp på ett berg står en katedral och pekar upp mot skyn" (Ted Gärdestad. "För kärlekens skull")
Tror du på förälskelse vid första ögonkastet? En sån förälskelse som inte är flyktig utan djupnar och
liksom sätter sig i kroppen. Det var vad som drabbade mig första gången jag kom till Tallbergs kapell.
Och så känns det fortfarande.
Allt var vackert och harmoniskt. Luften genomsyrad av böner och psalmsånger.
Och så känns det fortfarande.
Den välkomnande gemenskapen jag mötte, den värmde. Orden, leendena, innerligheten.
Och så är det fortfarande.
I Uppenbarelseboken 21 får vi läsa om det himmelska Jerusalem och dess skönhet beskrivs målande.
Visst är det härligt att få tro att vi en gång genom Jesu Kristi frälsning få gå dit och bo där. Men tills
dess den tiden kommer åker jag gärna till Tallbergs kapell.
Gud välsigne oss alla.
Anna Grenholm

4

