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Från min
kyrkbänk
Hans och Kerstin Engström bor i byn Valvträsk.
Deras kyrka står i Gunnarsbyn.
Det är snart 46 år sedan bröllopsmarschen ljöd när de
gick tillsammans längs altargången.
– I den här kyrkan har vi upplevt både glädje och sorg,
säger Hans Engström.
Hans var så nervös när han gifte sig, att han glömde
handskarna hemma, avslöjar Kerstin leende.

ute är det 25 grader kallt men inne i kyrkan är det däremot varmt och
behagligt. Strimmor av solljus fyller
kyrkan och de frostbeklädda kyrkfönstren får vackra och spännande
mönster. Kyrkan bär fortfarande spår
efter den keltiska gudstjänst som nyligen hållits i samband med en utbildning kring de rättvisemärkta varor som
säljs i församlingshemmet. Hans och
Kerstin Engström tänder några ljus och
sätter i ljusbäraren, sedan sätter de sig
ned i en av bänkarna.
Vigselkyrka
– Vi har en fin kyrka, säger Hans och
ser sig omkring.
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Än i dag kan de minnas giftermålet
trots att det snart har gått 46 år.
– Hans var så nervös att han glömde handskarna hemma, säger Kerstin
och ler.
– Det var en speciell dag. Det var fullt
i kyrkan. Hela släkten och de som stod
en allra närmast var här, säger Hans.
I dag har de två vuxna barn och sex
barnbarn. Båda barnen har vigts i kyrkan och samtliga sex barnbarn har
döpts där. Varje år pågår också, precis
som i de flesta andra församlingar, konfirmationsverksamhet.
Vid en köttsoppsmiddag i Valvträsk
dryftades gamla minnen och några berättade om konfirmationstiden. Hans

Engström berättade att han aldrig hade
konfirmerats.
– Jag sa väl nått i stil med att det skulle
ha varit roligt, säger han.
Prästen Mogens Amstrup och hans
hustru Lena Malm satt i samma rum.
– Mogens nappade direkt när han
hörde det. Det visade sig att det var
f lera andra som inte heller hade konfirmerat sig och plötsligt var vi fem
stycken, berättar Hans.
Vuxenkonfagrupp
Det startades en vuxengrupp som
den nu pensionerade prästen Karl
Fredriksson ledde. Under hösten och
våren hölls konfirmationsundervisning i form av samtal och Hans
Engström är glad att han tackade ja.
– Vi tog olika stycken ur bibeln som
vi samtalade kring. Det var fina samtal.
Nu fick vi tillfälle att prata och då insåg
jag att det fanns mycket som man kan
överföra på sånt som händer och sker i

vår egen vardag, säger han.
En lördag i mitten av juni var det
dags för konfirmation.
– Det var en lördag mellan pingst
och midsommar. Det var verkligen jättefint. Alla fem satt här framme. Det var
högtidligt, säger Kerstin.
– Sen är det många som har sagt att
de ångrade att de inte tog chansen att
vara med, inflikar Hans.
Underåren som gåttharde träffatsläkt
och vänneri kyrkan och tillsammans har
man delat såväl glädje som sorg.
Forsolyckan 1995
Utanför kyrkan står minnesstenen som
restes sommaren 2002 till minne av de
åtta människor som omkom i forsolyckan 1995.
– Det är det jag har starkast minne
av. Många av ungdomarna som omkom var ju vänner till våran Ann-Charlotte, säger Kerstin.
– Det var ju barn som varit i hemmet
vårat sedan de var små. Vi kände i stort
sett alla, säger Hans.
De beskriver hur kyrkan och framförallt församlingshemmet blev en
naturlig mötesplats dit de själva och
andra sökte sig.
– Det föll sig som naturligt. Det
fanns ett stort behov av att träffas och
prata och Kalle Fredriksson som var
präst hanterade det väldigt fint, säger
Hans.
Högst kyrkovalsdeltagande
När man nämner Gunnarsbyns församling är det svårt, för att inte säga
omöjligt, att inte nämna prästen
Mogens Amstrup. Under den tid som
han varit verksam som präst kan man
nog konstatera att engagemanget för
kyrkan har växt. Ett bevis på det är att

Gunnarsbyn är den församlingen i stiftet som har haft högst valdeltagande
i de två senaste kyrkovalen.
Bygdens marknadsförare
– Vi harvärldens bästa präst i Gunnarsbyn. Han och Lena är fantastiska. Hon
är ju präst i Råneå men vi betraktar henne ändå som våran, säger Kerstin och
skrattar.
– De är helt fantastiska att ta hand
om andra människor. När jag träffar
Mogens tänker jag inte på honom som
präst i första hand för han finns med i
stort sett överallt. Han är marknadsförare av bygden, han är verksam i Folkets Hus, i Råek, i brandkåren och han
finns med i annat också. Han har också
en förmåga att engagera andra. Det han
gör är inget åtta-till-fem-arbete. Det är
beundransvärt, säger Hans.
Båda är starkt emot tanken att göra
en enda stor församling av Överluleå,
Sävast och Gunnarsbyn.
- Allt det fina som har byggts upp
handlar om närvaro och personligt
engagemang. Skulle det bli en sammanslagning så skulle vi kanske få en
präst som hade Boden som bas och
som kom hit ett par dagar i veckan,
säger Kerstin.
Efter en timme reser vi oss upp ur
kyrkbänken , tar på oss jackorna och
går ut i det kalla och fantastiskt vackra
vintervädret.
Efter samtalet med Hans och
Kerstin Engström inser jag att kyrkan
i Gunnarsbyn ändå är så mycket mer
än bara den här vackra byggnaden.
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OMFATTANDE VERKSAMHET I Gunnarsbyn finns kyrkan med i det mesta som händer och sker. Eller vad sägs om följande…
• Jazzcafé: Tillsammans med Nestors
café i Överstbyn arrangeras musikkvällar 1-2 gånger per månad under
sommarperioden.
• Gym: Församlingen har betalat tio
procent av etableringskostnaden
för byns gym.
• Hållbara bygder: Stort omdaningsarbete med miljötänkande i
centrum – i samarbete med Älvskolan och Råek. Man kan bli första församling i landet som certifieras.
• Kaféet: Kaféet i församlingsgården
är öppet dagligen. En mötesplats

som drivs helt på ideell basis.
• Älgjaktsgudstjänst: Inför älgjakten
brukar speciella utomhusgudstjänster anordnas.
• Skotergudstjänst: Under vårvintern
brukar speciella utomhusgudstjänster anordnas.
• Scoutverksamhet: Cirka 15 ungdomar deltar i scoutverksamheten.
• Lucköppning: Varje dag från 1–24
december smyckas ett fönster hos
någon i församlingen. Sedan träffas
man där för att fika och sjunga.
• Rättvisehandel: I församlingsgår-

den finns en rättvisehandel med
mellan 1200 och 1400 artiklar i sortimentet. En av landets fem största.
• Hembesök: Prästen Mogens Amstrup besöker människor i deras
hem. Han försöker ta en by i taget.
• Familjemiddagar: En gång varje
månad lagas det mat (till självkostnadspris) i församlingsgården. I
dag kommer cirka 70 barn dit med
sina föräldrar.
• Körverksamhet: – Kantorn Pernilla
Selberg-Östlund har som mest hållit igång fyra körer. Ett tag sjöng 10

procent av alla församlingsmedlemmar med i någon kör.
• Sponsring av idrottsklubben: På
ryggen på idrottslagets tröjor står
det ”Mot högre höjder – Gunnarsbyns församling”.
• Taizéandakter: En stillsam meditativ andaktsform som framför allt
har vunnit gehör bland yngre.
• Internationellt engagemang: Församlingen har tagit emot stipendiater samt studiearbeten som berör
allt från keltiska gudstjänster till
befrielseteologi.
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