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Pastorn har ordet……
Under sommaren klingade smittspridning och pandemin
av något. Från regeringen hördes budskapet att de
ämnade öppna upp och åter ge människor tillåtelse att
samlas i större samlingar. Vi skulle äntligen få samlas igen!
Så blev det inte. Smittspridningen tog fart igen och
restriktionerna i Sverige blev snart hårdare än någon gång
tidigare.
Jag tror inte att jag var ensam om att uppleva att luften i
någon mening gick ur. Erfarenheten av att luften går ur
och att tillvaron, antingen plötsligt eller efter en längre tid,
känns tung och motig behöver såklart inte hänga ihop
med en pandemi. Någon kämpar med att få ett äktenskap
att fungera, någon med ensamhet, någon med trötthet
och stress och åter någon annan med ångest, oro eller
sjukdom. Andra kämpar med helt andra saker. Även den
som inte upplever att hela tillvaron är mörk och tung ställs
ibland inför svårigheter och utmaningar.
Vid ett tillfälle under hösten påminde min kollega Carina
mig om ett avsnitt i Paulus andra brev till församlingen i
Korint. Somliga hade börjat ifrågasätta Paulus tjänst som
apostel, trots att han var den som en gång grundade
församlingen. Inte minst verkar Paulus integritet och
motiv till att förkunna Kristus ifrågasatts. Med det som
bakgrund så skriver Paulus om sin tjänst och berättar mot
slutet av brevet om kampen han fått utstå för evangeliets
skull (1 Kor 11:21–33).
Poängen tycks vara att fråga varför han skulle utsätta sig
för alla dessa svårigheter om han inte hade rent mjöl i
påsen.

Redan tidigare i 2 Kor beskriver Paulus sig själv och sina
medarbetare som ”ständigt trängda”, ”rådvilla”,
”förföljda” och till och med ”nedslagna”.
Men han lägger också till, i kontrast mot allt det svåra, att
de inte är instängda, inte rådlösa, inte övergivna och inte
utslagna (2 Kor 4:8–11).
”ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte
rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men
inte utslagna.”
Mitt i allt finns hopp! Genom evangeliet har den kristne
blivit ägare av det dyrbaraste som finns. Hon har tillträde
till Gud och tillhör Kristus. Då spelar det ingen roll om
hon är bräcklig och svag som ett lerkärl, för kraften i
evangeliet kommer från Gud (2 Kor 4:7), som har uppväckt
Kristus från de döda och en dag kommer låta alla som
tillhör Kristus att träda fram tillsammans med honom i
härlighet. (2 Kor 4:14).
Därför, skriver Paulus, ger han inte upp. Istället riktar han
blicken mot det osynliga. Mot det som vi ännu bara anar
med trons ögon men som en dag skall ersätta en
förgänglig och trasig värld som många gånger ger
anledning till suckan och gråt.
Samma hopp är vårt. Samma skatt förvaras inom oss som
inom Paulus. Därför vänner. Låt oss inte ge upp utan även
fortsättningsvis fästa blicken på det som är evigt och
beständigt. Låt oss i synnerhet fästa blicken på Jesus
Kristus. Han ger oss kraft att ta oss an livet med allt vad
det rymmer.
Med önskan om Guds välsignelse
Andreas Engström, Pastor och föreståndare

Församlingsvision - Equmeniakyrkan Gråbo

Dessa ord är stora ord men de är inte omöjliga att forma församlingsliv
efter och varje del av formuleringen säger något viktigt.

Vi vill vara: Orden ”Vi vill vara” anger en riktning och vittnar om en
önskan och dröm för församlingens framtid. Det betyder inte att
församlingen är helt misslyckad som den är idag. Tvärt om, mycket av
det som ryms i visionsformuleringen bygger på vad vår församling redan
är. Men vi behöver slå vakt om att vi inte tappar det vi redan har och
samtidigt våga tro att vår församling kan utvecklas vidare i framtiden.

Kärleksfull, välkomnande: När vi hör vittnesbörd om hur människor
kommit till församlingen och upplevt sig sedda och uppskattade blir vi
glada. Det är ju precis så vi önskar att alla människor, oavsett bakgrund
eller tro, skulle uppleva mötet med vår församling. Samtidigt är vår
önskan att även den som varit med länge i församlingsgemenskapen
skulle känna sig älskad och välkommen.

Därför vill vi vara en kärleksfull och välkomnande församling.
Växande församling: Det är möjligt att växa på flera olika sätt och allt
levande som är friskt växer på något sätt. En församling kan exempelvis
växa i kärlek och omsorg, växa i tro, växa i kraft, växa i inflytande, och i
bibelkunskap och dess medlemmar kan fördjupa och växa i sitt
lärjungaskap. En församling kan också växa i antalet medlemmar. Även
om det inte är ett mål i sig självt så är det ett mål att fler i församlingens
omgivning ska ge ett positivt gensvar på evangeliet och så blir en del av
församlingen.

Därför vill vi vara en växande församling.

Med Jesus i centrum: Kyrkans tro har i alla tider utmanats på olika vis.
En av vår tids stora utmaningar handlar om vem Jesus egentligen är. Är
Jesus en sanning bland andra sanningar? Eller är han Sanningen med
stort S? Är Jesus en väg bland andra vägar? Eller är han Vägen med stor
V? Om Jesus verkligen är Sanningen och Vägen, som han gör anspråk
på att vara, och om han verkligen är den som Gud uppfyller i sin plan att
rädda världen genom, så måste allt handla om Jesus. I en församling ser
människor olika ut, tycker och tänker olika och har olika bakgrunder
men de förenas i Kristus, genom tron på honom och genom passionen
för hans namns ära.

Därför vill vi vara en församling med Jesus i centrum.
Gör Guds rike synligt: Om man placerar Jesus i centrum är det omöjligt
att inte nämna det rike som Jesus är kung i, Guds rike. Guds rike är där
Guds vilja får ske och Gud har kallat sitt folk att leva ut Guds rikes
verklighet. När vi ber ”ske din vilja och låt ditt rike komma” så kan vi
inte annat än också själva sätta händerna till verket; förkunna Guds rike
och omvändelse, be för sjuka, dela profetiska ord, ta hand om fattiga och
marginaliserade och sträcka ut en hand till den som lider. Så blir Guds
rike synligt.

Därför vill vi vara en församling som gör Guds rike synligt.
Förmedla tro, hopp och glädje: När Guds rike blir synligt och Jesus får
vara i centrum så berörs människor. I en tid som präglas av oro och
polarisering tror vi att budskapet om Jesus har kraften att förmedla tro,
hopp och glädje på ett sätt som inget annat budskap. I tider av sorg, och
när livet gör ont så tror vi att Jesus kan skänka tro, hopp och glädje som
ingen annan.

Därför vill vi vara en församling som förmedlar tro, hopp och glädje.
Hela livet: Livet börjar inte när man fyller 20 och slutar inte heller vid 30.
Livet består inte heller bara av medgångar utan också av motgångar.
Gud förblir emellertid Herre i medgång såväl som motgång och
evangeliet gäller ung som gammal i livets alla skeenden.

Därför vill vi vara en församling som förmedlar tro, hopp och glädje,
hela livet.
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Fredagar mellan 10.00 – 12.00
Söndagar mellan 19.00 – 20.00
Kyrkan är öppen för dig som vill komma in, för att sitta
ner en stund i enskild andakt, bön och tända ljus.

GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR
I EQUMENIAKYRKAN GRÅBO
I januari när detta programblad trycks,
råder fortfarande restriktioner för
samlingar i kyrkan till gudstjänster
och andra mötesplatser.
Bladet sträcker sig fram till början av juni,
och vi hoppas och tror att under våren
kommer flera restriktioner att förändras.
Så förhoppningsvis kommer vi under våren,
återigen kunna få samlas och mötas
igen i kyrkan, i varje fall i mindre grupper.
Håll därför utkik på hemsidan och
följ informationen där.

VÅREN PÅ VÄG - VI GÅR MOT LJUSARE TIDER

PROGRAM

Våra gudstjänster o samlingar
kommer att webbsändas på
YouTube. Följ även info på hemsidan!

Februari
7 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard - Årshögtid
Andreas Engström, Nicklas Raask, Malin Nygren med team
13.00 Årsmöte – Digitalt. Se separat utsänd mejl och länk.
8 personer kan närvara fysiskt - Anmäl dig till Andreas Engström

14 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Kjell Jonsson, Johannes Colliander med team
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
21 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, Miriam Lilja, Matilda Edvinsson
28 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Annelie Nyberg, Robert Agerskog med team
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström

Mars
7 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Kjell Jonsson, Malin Nygren med team
14 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Johannes Larsson, Rebecka Johansson, Hanna Berggren med
ungdomar
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström

Mars
21 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, Caroline Sävinger, Jonas Karlsson
28 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, John Olsson, Tomas Ståhl med flera
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström

P Å S K V E C K A N

31 on 19.00 Bibelstudium med Anders Sjöberg

”Påskens Judiska rötter”
Anders Sjöberg är författare, lärare, präst, trubadur. Han har arbetat som
högskolelektor i Nya testamentet på Johannelunds teologiska
högskola och som generalsekreterare för EFS.

April
1 to 19.00 Getsemanestund
Andreas Engström, Alf och Catharina Källström
2 fr 11.00 Långfredagsgudstjänst med Nattvard
Carina Hult, AnneMarie Svenninghed, Gunilla Hallberg

4 sö 11.00 Påskdagsgudstjänst
Andreas Engström, AnneMarie Svenninghed, Camilla Raask med
team
11 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Miriam Lilja, Robert Agerskog med team
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
18 sö 11.00 Gudstjänst
John Olsson, Lars-Ove Johansson, Anna-Maria och Tomas Ståhl
25 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Annelie Nyberg, Ulrika Nätterdal

Maj
2 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Rebecka Johansson, Malin Nygren med team
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
9 sö 11.00 Gudstjänst
Johannes Larsson, John Olsson, Johannes Colliander med team

Maj
15 lö 19.00 Konsert med Glimåkra Gospelkör
16 sö 11.00 Vandringsgudstjänst
Olika stationer på vandring, Lars-Ove Johansson, Glimåkra
Gospelkör
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
23 sö 11.00 Gudstjänst Pingstdagen
Andreas Engström, Caroline Sävinger, Camilla Raask med team
28 fre 19.00 Konfirmationsfest för konfirmanderna med familjer
30 sö 11.00 Gudstjänst – Konfirmationshögtid med konfirmanderna
Andreas Engström, Johannes Larsson, Hanna Berggren med
ungdomar
17.45 Tänk och Tro med Andreas Engström

Juni
6 sö 10.00 Gudstjänst med Nattvard – Missionstema med efterföljande
lunch
Introduktion av idé om missionsresa, vision för mission
Rickard Lundgren, Andreas Engström, Hans-Lennart Raask med
kör

Nästa programblad utkommer 6 juni 2021
För övrigt kan du läsa om programmet på
församlingens hemsida
www.equmeniakyrkangrabo.se

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

Stöd gärna arbetet i Equmeniakyrkan Gråbo
eller

Equmenias barn- och ungdomsarbete
med en gåva
Inbetalning kan göras till konto som tillhör
Equmeniakyrkan Gråbo
-

Sparbanken Alingsås nr. 8304–8, 4 015 622–6
Bankgironr. 606–3085
Plusgironr. 838 13 - 6
Swishnr.
123 511 13 49

Inbetalning till konto för barn- och
ungdomsarbetet i Equmenia Gråbo
- Plusgironr. 41 45 26-4
- Swishnr.

123 614 74 25

TACK FÖR DIN GÅVA!

Hej vänner i Gråbo!
”Utsikt över en nästan tom kyrka och dess omgivning
under en vinterdag i januari”.
Jag har precis satt upp en kortare reflektionsvandring
kring kyrkan och parkeringen med sex reflektioner att
fundera kring. Du kan ta med en vän eller två och gå på
en kort promenad för ett samtal om tro och tillit i friska
luften, så kombinerar du två goda ting.

Du vet väl att det redan ljusnar på vår himmel, en man i
”pingis-männens” promenadgrupp upplyste mig i
morse, 26/1, att det blivit en timma ljusare sedan den
mörkaste dagen. Det känns hoppfullt och vi påminns
om orden från Johannesevangeliets första kapitel om
att ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte
övervunnit det”. Denna tid får vi hälsa på varandra och
mötas med tillbörligt avstånd, gärna i friska luften.

Att lyssna till människor är spännande, du kan få veta
intressanta saker. På frisörsalongen pratade man om
Corona-viruset och vad det gör med oss. Någon sa; ”jag
hoppas vi kan fortsätta hjälpa varandra och behålla
ödmjukheten när detta är över”. I kväll passerade en
kvinna utanför kyrkan med sina två barn och jag hörde
orden hon sa till sitt barn: ” In šaʾ Allāh”
Det är arabiska och betyder "om Gud vill", eller friare:
"vi får förtrösta på Gud". Det är en vanlig arabisk fras
som läggs till i slutet av ett allmänt önskemål. Frasen
uttrycker människans förtröstan på Gud och
medvetenheten om att absolut ingenting kan
åstadkommas utan Guds vilja. I överförd betydelse kan
frasen också stå för ”… om allt går som det ska”, ”... får
vi hoppas" eller "... förhoppningsvis", det vill säga ett
uttryck för att man hoppas att det blir som man tänkt
sig. Oavsett hur noga man planerar kan man inte vara
säker på var eller i vilket tillstånd man själv eller
världen befinner sig i morgon. (Wikipedia). Jag tror att
vi människor behöver ge vårt gensvar till den Gud som
vill ha en relation med oss genom Jesus och att Guds
vilja kan verka i vår vilja när vi ger Gud tillträde.
Till Gråbo flyttar människor in med olika världsbild och
syn på vem Gud är. Kanske möter du dem? Vi kommer
att möta dem allt mer framöver, de är en del av oss och
vårt samhälle.
”När stormen blåser upp när åskan går, är jag trygg hos
dig, ditt ord består. Du som stillar stormen kom med
frid. Du är min Gud för evig tid”. – Detta sjunger nu två
sångfåglar i en direktsänd webb-sändning till
konfirmanderna nu i kyrkan.

Min bön är att det sår in frön i konfirmandernas liv om
en Gud som älskar och skapar oss och har en tanke för
våra liv.
Vem är Gud för dig? Vem har Gud blivit för dig genom
åren? Och tror du Gud kan möta oss i livets alla
omständigheter? Det tror jag. Jag önskar och hoppas det
finns tid för dig nu att ta in det som också är gott och
vackert, livets ”mindre” glädjestunder som vi tar emot
varje dag. En promenad i ett stilla snöfall,
apelsinjuicens sötma, en bok du läser som gör dig glad,
en vän eller främling som hälsar dig med ett leende. Vi
tvingas mer eller mindre till en annorlunda livsstil som
kan väcka olika tankar och känslor till livs. Kanske finns
sådant som behöver förändras, vanor eller livsstil,
tidsomläggning eller sår som behöver läggas om?
Välkommen att höra av dig om du vill samtala, ”walk
and talk” eller sitta på avstånd i kyrkan. Eller om du vill
mötas i vinterkläder i din hall och jag utanför din dörr,
så är det fullt möjligt.
Öppen kyrka har vi på fredagar kl. 10 – 12 och söndagar
kl. 19 – 20. Du kommer som du är, tänder ett ljus, läser
kanske i en andaktsbok eller bibeln, vi kan be en bön,
reflektera en stund i stillhet.
Psaltaren 46:11: ”Bli stilla och besinna att jag är Gud,
upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden”.
Jag önskar dig Guds goda välsignelse och frid, mitt i
denna tid. Gud är för dig!
Carina Hult, Pastor inriktning omsorg

Önskar Du förbön av någon och som du vill skall
be för Dig?
Mejla då ditt böneämne eller tacksägelseämne till:
bonochtack@equmeniakyrkangrabo.se eller
carina.hult@equmeniakyrkangrabo.se eller
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se

FÖRSAMLINGENS BÖNEÄMNEN

- Bön om vishet för våra pastorer och
församlingsledning i att leda församlingen
mitt i pandemin Covid-19
- Bön för våra barn och ungdomar som påverkas
av pandemin
- Bön för våra konfirmander som får ett
annorlunda konfaår med delar som varit digitala
- Bön för våra skolor
- Bön för våra ensamma och isolerade
- Bön för sjukvården

Matt 7:7-8
Bed så skall ni få. Sök så skall ni finna.
Bulta så skall dörren öppnas.
Ty den som ber, han får,
och den som söker, han finner
och för den som bultar, skall dörren öppnas.

Hälsning från Internationella kommittén

Fler Lakan önskas
Har du lakan som du inte behöver?
Vi tar tacksamt emot dem.
Lägg lakanen i ”tunnan”
i kapprummet i källaren.
Vi ”river längder” som ”Vilande nålen”
rullar till förband.
Dessa skickas därefter till sjukhus
i Kongo Kinshasa.

Babypaket
Insamling av babypaket kommer på grund av
Covid -19 att ske under hösten 2021
Mer information kommer - Se anslagstavlan!

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Barnkörer
Småstjärnorna - För dig som är 4–8 år - Uppehåll våren 2021
Tisdagar 18.30-19.15 Singstarz - För dig som är 9 år eller äldre
I barnkörerna sjunger vi tillsammans och under terminen får vi
möjlighet att medverka i några gudstjänster.
OBS. tillfälligt uppehåll på grund av covid-19.
Kontaktpersoner:
Småstjärnorna - Annelie Magnesköld 0736-909108
Singstarz – Camilla Raask 0708-468777

Nyingscout
Torsdagar jämna veckor kl. 18.00 - 19.15 För dig som är 7–9 år
Du som går i 1:an, 2:an, eller 3:an är välkommen till oss i nyingscout.
Vi är ute i naturen, grillar, går på spårning, leker, pysslar, bakar och har roligt
tillsammans.
Kontaktpersoner: Linda Harklint tel. 0704-243871

Scout
Måndagar kl.18.00 - 19.30 För dig mellan 10–15 år
Scouterna gör dig redo för livet genom äventyr och utmaningar. Våra
värderingar och den kristna gemenskapen genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta
kompisar och är rädda om varandra! Samarbete är viktigt i vår verksamhet. I
den lilla gruppen - patrullen - får Du lära dig att tillsammans med dina
patrullkompisar lösa problem som ni ställs inför. Lära känna och vårda naturen.
Vi tar emot nya scouter i mån av plats.

Kontaktperson: Johanna Johansson tel. 0730-974776

Tonår
Fredagar

kl. 19.00 För dig som går i sjuan och uppåt

På Tonår vill vi att alla ska känna sig som hemma, kom som du är och häng
med oss! Vi gör något kul, lyssnar på undervisning, äter något gott, har en
andakt och åker på utflykter. Håll utkik på Instagram - @Greynest
Fika kostar 20 kr och vissa aktiviteter kan kosta extra.

Kontaktperson: Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Exodus
Torsdagar kl.18:00

För dig som går i gymnasiet och uppåt

På Exodus samlas vi en gång i veckan för att tillsammans äta mat, umgås, läsa
Bibeln, be och samtala om livet och tron. Vad innebär det att vara ung kristen
idag? Vi tror att det är viktigt att ha människor att dela sin tro och sina tvivel med,
att samtala om livet med och alla de utmaningar vi möter i vardagen.
Är du intresserad av att vara med får du gärna höra av dig till ungdomspastorn
på numret här under, ring eller sms:a.

Kontaktperson: Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Söndax
Söndagar under gudstjänsten kl.11.15 - 12.15
Söndax är barnens egen gudstjänst där vi börjar med en gemensam storsamling i
åldrarna 3-12 år nere i källaren. Vi sjunger tillsammans och får lyssna till ett bibeltema
via drama, dockteater eller tal. Efter samlingen delar vi upp oss för olika aktiviteter.
På grund av Corona så tar vi en vecka i taget. Info om tider och datum för Söndax
kommer ut på våra sociala medier. Följ oss gärna på sidorna nedan!
Instagram: @Equmeniakyrkangrabo
Facebook: ”Equmeniakyrkan Gråbo” & ”Equmenia Gråbo”
Kontaktperson:
Matilda Edvinsson, Barnkoordinator, tel. 0702-986882

Konfirmation
Tisdagar kl. 15:30-17:30

För dig som går i åttan

På konfirmationen lär vi oss om vem Gud och Jesus är, vad det innebär och
vara kristen och varför det kanske kan göra en stor skillnad i ditt liv! Detta gör
vi genom undervisning, samtalsgrupper, olika övningar, läger och andakter. Vi
fikar och leker också så klart! Ett spännande år med go gemenskap. Häng på!
Kontaktpersoner:
Andreas Engström, pastor tel. 0302-40015, 0729-758203
Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Mer information om Equmenia finns på
www.equmeniakyrkangrabo.se

Barn- & Ungdomsaktiviteter
En hälsning i Coronatider – Ungdomspastorn
Vi är fortfarande kvar i vintern men man märker hur det blir ljusare och ljusare,
hoppet om våren gör sig påmint mitt i mörkret och kylan. Lite så är det också
med Corona, det har varit ett långt omtumlande år och än är pandemin inte
över. Ovissheten och maktlösheten leder till mycket frustration, men mitt i allt
så börjar man ana ljuset. Det kommer en dag då vi kan samlas som församling
igen, då vi kan köra barn- och ungdomsaktiviteter på plats igen, då vi kan åka
på läger och sjunga lovsång tillsammans. Det kommer! Vi måste få hoppas på
det och längta efter det! Ändå känns det allt för ofta mörkt och meningslöst i
dessa Corona tider, inte minst när man försöker få till ett fungerande
ungdomsarbete utan att träffas på riktigt. Men då, där i mörkret kommer ett
gammalt bibelord fram i mina tankar ifrån Joh. 1:5 ”ljuset lyser i mörkret, och
mörkret har inte övervunnit det”. Mitt i allt det som sker nu, allt det som är
hemskt så finns också ljuset. Ett ljus som hjälper mig att se att Gud gör saker
också i mörkret. Jag kan kanske inte finnas där för alla ungdomar nu, men
Gud går bortom tid och rum och han finns alltid där för alla ungdomar, barn
och alla andra. Det blir en påminnelse för mig om att jag är otillräcklig men att
Gud är tillräcklig och att allt inte hänger på mig. Det är Gud som har världen i
sin hand och han har inte övergivit den, mörkret har inte övervunnit ljuset. Det
kanske bara låter som fina ord, men för mig är det en tröst och trygghet. Jag
får göra det jag kan och resten får jag lämna till Gud. Jag får be, be till vår Far
att han tar hand om alla de barn och unga som finns i våra verksamheter och
som behöver honom på ett särskilt sätt just nu. Där vill jag bjuda in också dig,
för oavsett vem du är eller hur din livssituation ser ut så kan du be. Du kan be
för våra barn och unga, för vår församling, för vårt Gråbo, för vår värld. Bön
behövs och gör skillnad, därför att Gud hör bön! Som lärjunge är det min
absoluta övertygelse, mitt hopp och vad som ger ljus mitt i mörkret!
Många saker är inte som vanligt i vår. Ännu vet vi inte hur det blir med läger i
sommar eller när vi får börja ses som vanligt. Men vi går bedjande fram och
arbetar med de möjligheter vi har. Ett tips är att hålla extra bra koll på våra
sociala medier och hemsida för att se vad som händer i kyrkan, för det är
mycket som kastas om med kort varsel. Där kommer det också synas om det
blir läger eller liknande i sommar.
Tack för att du tog dig tid att läsa. Guds välsignelse, frid och ljus önskar jag dig
i ditt liv idag!
//Johannes Larsson, ungdomspastor

VÅRA ANSTÄLLDA
Equmeniakyrkan Gråbo
Mossalaggsvägen 6
443 43 Gråbo,
Telefon: 0302-400 15
www.equmeniakyrkangrabo.se

Pastor o föreståndare
Andreas Engström
Mobil:0729-758203, Exp.:0302-40015
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se

Lediga helger/semester 15-21 febr.
20-21 mars, 17-18 april, 8-9 maj

Barnkoordinator (25 %)
Matilda Edvinsson
matilda.edvinsson@equmeniakyrkangrabo.se

Pastor (halvtid)
Carina Hult
Mobil: 0729-776724, Exp.: 0302-40015
carina.hult@equmeniakyrkangrabo.se

Carina arbetar tisdagar och fredagar
och 2 söndagar per månad

Ungdomspastor (75 %)
Johannes Larsson
Mobil: 0737-697752
johannes.larsson@equmeniakyrkangrabo.se

Ta med våra anställda i Era förböner!

V Å R P S A L M

Text: Karin Hallberg

Nu sjunger våren sin vackra visa
om vinterns vacklande verklighet.
För detta vill vi, o GUD, Dig prisa
med vördnad och i all ödmjukhet.
För skönhet stor, som av nåd Du skänkt oss,
för aftonrodnad och morgonsol,
för bergen blå och för dalars grönska,
för livet självt, som vi ej förstå.
Hav tack för blomstren vid livets vägkant,
hav tack för tistlarna likaså!
De lyser till för en stund på jorden,
men snart de måste som vi förgå.
Vad mer, om detta nu är din vilja
att vi ska finnas en liten tid,
vi kan dock kanske likt liten lilja
få glädja någon - sen dö i frid.
Nu sjunger våren sin vackra visa
om vinterns vacklande verklighet.
För detta vill vi, o GUD, Dig prisa
med vördnad och i all ödmjukhet.

