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1. STIFTELSENS NÄRVARO I TALLBERG
Stiftelsen med kapellet som säte har sedan starten 1944 varit en
samlingspunkt 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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2. GUDS ÅR 2020
Detta år har en pandemi, Corona-viruset med mutationer, härjat
världen. Staten har ålagt samhället restriktioner för att minska
smittspridningen och inga samlingar har därför genomförts i kapellet.
Dock så har den traditionella försäljningen av lotter och skänkta
hantverk, blommor med mera, genomförts för att bidra till kapellets
drift.

3. NYTT I KAPELLET
Stiftelsen fortsätter att investera i kapellets underhåll men detta år har
vi fått en stor gåva till skänks:
Luleå Pingstförsamling har skänkt en komplett ljudutrustning och
Bodens pastorat har utökat gåvan med ett par mikrofoner och
mikrofonstativ. Nu kommer även besökare med nedsatt hörsel
kunna höra orden från de som framför texter, sång och predikningar.
Stiftelsen tackar och ber om Guds Välsignelse över alla de som på
olika sätt bidrar till att Guds ord får höras i Tallberg.

4. ÖVRIGT I STIFTELSEN
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Domkapitlet har detta år godkänt förändringarna i våra stagar och
länsstyrelsen har godkänt dem. Våra göranden kommer framledes att
granskas av länsstyrelsen istället för domkapitlet, vilket var ett
medvetet steg för att öppna kapellet för fler människor som vill
engagera sig i kapellets överlevnad. De nya stadgarna tillåter även
fler sammankomster, inte enbart från Svenska kyrkan och
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, utan även övriga samfund och
kyrkor med evangelisk tro som grund.

5. KASSARAPPORT 2020
Inkomster
Kollekter och gåvor
Intäkter försäljning hantverk och blommor samt lotteri
Summa inkomster:
Utgifter
Elavgifter, Luleå Energi
Underhåll
Försäkring, Länsförsäkringar
Bankkostnad och Loomis avgifter
Hemsida
Länsstyrelsen, reg.avg
Summa utgifter:
Vinst:
Tillgångar
Kassa
Bank
Summa tillgångar 31/12 2020

827:00 kr
19’810:00 kr
20’637:00 kr

3’481:00 kr
600:00 kr
8’953:00 kr
1’397:00 kr
1’068:00 kr
200:00 kr
15’699:00 kr
4’938:00 kr

3’303:00 kr
189’675:55 kr
192’978:55 kr
/Peter Larsson, kassör

6. LIVET OCH EVIGHETEN
Året som passerat har satt hela världen på paus. En pandemi härjar och gör inte skillnad på rika och
fattiga, gamla och unga, starka och svaga, de som tror på Gud och de som inte tror.
Världens länder klarar av den sociala situationen olika och jag är tacksam att jag bor i ett rikt land som
fortfarande har ett socialt skyddsnät som fungerar tillfredsställande jämfört med många andra länder.
Sveriges invånare drabbas av pandemin lika hårt som övriga världen, men vår framgång inom olika
områden har skapat förutsättning för att bättre klara såväl den finansiella smällen pandemin innebär,
som den hälsomässiga, i form av vård till alla som insjuknat.
Men döden har inte låtit sig påverkas av vår världsliga rikedom utan har skördat hög som låg, rik som
fattig, troende som icke troende.
Men tron tröstar mig, tron om att trots allt som vi drabbas av finns en högre makt som ser såväl vårt väl
som ve, och den dag min tid på jorden är slut får jag nytt liv i tron på den Allsmäktige.
/Mirjam Gerebo
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