
      

 
Medlemsblad 2017 
 

I din hand håller du Medlemsbladet, ett informationsblad från Pello Församlingshem, som 
styrelsen ger ut en gång per år. 
  
Stiftelsen Pello församlingshem, så hette vi tidigare, men eftersom vi enligt den nya stiftelse-
lagen inte längre uppfyllde kraven på en stiftelse i juridisk mening, utan är en ideell förening, 
beslutade årsmötet om namnet: Föreningen Pello Församlingshem.  
 
I medlemsbrevet för ganska precis ett år sedan berättade vi även om att en namnbytespro-
cess pågick. Efter mer än ett och ett halvt år av utredningar och mycket byråkrati står det 
äntligen klart att Pello församlingshem från Palmsöndagen 9 april 2017 heter Fredens kyr-
ka. Biskopen i Luleå stift, Hans Stiglund, kommer då att förnya invigningen av kyrkobyggna-
den som från den stunden officiellt får bära en kyrkas namn. Precis som vi tidigare skrivit 
kommer namnbytet varken att påverka verksamhetens inriktning eller fastighetens förvalt-
ning, utan allt fortsätter precis som de tidigare dryga trettio åren.   
 
Därför vill vi redan nu passa på att inbjuda alla pellobor från när och fjärran till Festhögmäs-
san söndagen den 9 april kl.11.00 och efterföljande festligheter. Hoppas vi blir många som 
bevittnar den glada händelsen. 
       
Årsmötet blir söndagen 19 mars kl. 11.00 och i anslutning till gudstjänsten. Välkommen! 
 
Vi vill tacka för alla gåvor och kollekter som generöst kommit in under det gångna året. Ett 
tack även till alla som gett gåvor genom förmedlade minnestelegram. Ett särskilt tack till alla 
frivilliga som troget och ofta i det tysta arbetar för att vi tillsammans ska kunna ha en trivsam 
och välskött samlingsplats mitt i byn. 
 
Tack också till alla föreningar som samverkar med oss i och runt församlingshemmet eller 
Fredens kyrka som den alltså ska få heta. 
 
Vi hoppas att ni också år 2017 vill stå med oss och lösa medlemsavgift. Det kan ni enklast 
göra genom att betala in medlemsavgiften á 50 kr per medlem till vårt bankgiro. Skriv gärna 
avsändare med namn och adress. 
 
Stiftelsen har Bg 494-4260 (Sparbanken Nord) 

 

Många hälsningar! 
 
Pello den 9 februari 2017 
 
Styrelsen 
( I styrelsen ingår Stefan Aro, Ingvar Juntti, Ulla Lahti, Holger Pekkala, Lars Barsk och   
  Irene Hämälä) 

  


