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Pastorn har ordet……
Under maj månad gick Göteborgsvarvet av stapeln.
Det är ett halvmaratonlopp, 21,1 km och har sedan
det första loppet 1980 blivit ett av världens största
lopp sett till antalet deltagare. Det finns ett antal
församlingsmedlemmar som sprungit
Göteborgsvarvet och jag måste erkänna att jag
imponeras av dem.
Det krävs motivation att springa själva loppet och
det kräver nästan ännu mer motivation och disciplin
att träna inför loppet. Även om det finns människor
som uppskattar löpträning så är jag säker på att det
finns tillfällen då även dessa hellre hade satt sig i en
soffa än begett sig ut i snålblåst och regn.
I NT liknas det kristna livet vid ett långdistanslopp
som vi behöver ta på allvar och är uthålliga i.
Jag vet inte hur det är i Göteborgsloppet, men i andra
maratonlopp som New Yorks maraton eller Londons
maraton så kan man ganska enkelt se skillnad på
seriösa löpare och mindre seriösa löpare.
Det finns nämligen folk som springer utklädda till
elefanter, björnar, Svamp Bob fyrkant och till och
med som klocktornet Big Ben! Så kan man inte
springa det kristna loppet, tvärtom, som
Hebreerbrevets författare skriver, så behöver man
lägga av sådant som tynger och snärjer för att kunna
löpa uthålligt (Hebr. 12:1).

Men vart finner man motivationen att fortsätta
springa när vaderna gör ont, när törsten sätter in,
när skorna skaver och man tycks bli frånsprungen av
andra? Eller för att lämna metaforerna därhän, hur
fortsätter man att leva ett kristet liv när livet gör ont
och man möter motgångar? Hebreerbrevets
författare följer upp sin uppmaning till uthållig
löpning med följande ord:
Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman
och fullkomnare. För att nå den glädje som låg
framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig
om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds
tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap
från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet.
(Hebr. 12:2–3)
Vi behöver fästa blicken på Jesus och låta oss
motiveras av hans exempel. Motiveras av honom
som både är den som är upphovet till vår tro och
som är målet för vår tro. Det är när vi betänker vem
Jesus är och vad han gjort för oss som vi finner
motivationen till det kristna livet.
Tillsammans kan vi hjälpa varandra att såväl i
sommar som i höst fästa blicken på Jesus.
Med önskan om Guds välsignelse i sommar
Andreas Engström
Pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Gråbo

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.

PROGRAM

Våra gudstjänster kommer
även att webbsändas på
YouTube med uppehåll
under juli månad.
Följ även info på hemsidan!

Juni
2 to 10.00 Torsdagsbön
5 sö 10.00 Pingstdagen - Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, AnneMarie Svenninghed, Ulrika Nätterdal och
Söndax sommaravslutning
Malin Nygren
18.00 Bönetimman
9 to 10.00 Torsdagsbön
12 sö 10.00 Friluftsgudstjänst vid Hembygdsstugan
Carina Hult, Annelie Nyberg, Gunilla Hallberg
18.00 Bönetimman
16 to 10.00 Torsdagsbön
19 sö 10.00 Gudstjänst
Alf Källström, John Olsson, Annelie Nyberg, Catharina Källström
11.30 Församlingsmöte
23 to 10.00 Torsdagsbön
26 sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Engström, AnneMarie Svenninghed, Johannes Colliander,
18.00 Bönetimman
Solveig Sävinger
29 on 19.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid Hembygdsstugan
Medtag egen kaffekorg

30 to 10.00 Torsdagsbön

Juli
3 sö 10.00 Gudstjänst
John Olsson, Hau Phuoc Tran
7 to 10.00 Torsdagsbön
10 sö 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Equmeniakyrkan
Josefine Furehill, Caroline Sävinger, Familjen Furehill
Kyrkkaffe för alla - Solveig Sävinger fyller år och bjuder på kaffe
14 to 10.00 Torsdagsbön
17 sö 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Centrumkyrkan
John Breneman predikar
21 to 10.00 Torsdagsbön
24 sö 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Equmeniakyrkan
Predikant från Centrumkyrkan, Annelie Nyberg, Siw Jarlemyr,
28 to 10.00 Torsdagsbön
Solveig Sävinger
31 sö 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Centrumkyrkan

Augusti
4 to 10.00 Torsdagsbön
7 sö 10.00 Gudstjänst med Nattvard
Carina Hult, Andreas Engström, Caroline Sävinger
18.00 Bönetimman
11 to 10.00 Torsdagsbön
14 sö 10.00 Gudstjänst
Alf Källström, Carina Hult, Noomi Källström, Catharina Källström
18.00 Bönetimman
18 to 10.00 Torsdagsbön
20 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
21 sö 10.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Caroline Sävinger, Jonas Karlsson
18.00 Bönetimman
25 to 10.00 Torsdagsbön
18.30 Ekumenisk Bön i Centrumkyrkan
27 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé

Augusti
28 sö 10.00 Gudstjänst ”Terminsuppstart” - Söndax
Andreas Engström, AnneMarie Svenninghed, Malin Nygren med
18.00 Bönetimman
team

September
1 to 10.00 Torsdagsbön
3 lö

Tillsammansdag på Hjälmared - Mer info/anmälan - Se artikel

4 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Kjell Jonsson, Ann-Charlotte Eriksson m.fl.,
18.00 Bönetimman
Catharina Källström
5 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”
8 to 10.00 Torsdagsbön
10 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
11 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, AnneMarie Svenninghed, Malin Nygren och
18.00 Bönetimman
Jenny Nävås

September
12 må 14.00 Symöte – ”Den vilande nålen”
15 to 10.00 Torsdagsbön
17 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
17 lö 16.00 Seminarium med Ingemar Helmner
18.00 Musikgudstjänst med Ingemar Helmner och Sten-Göran Thorell
18 sö 11.00 Gudstjänst
Ingemar Helmner, Alf Källström, Sten-Göran Thorell, violin
Ingemar Helmner är rese- och sångarevangelist med
Norden som arbetsfält.
Han har hållit många möteskampanjer och har också
arbetat som pastor i bland annat Citykyrkan och Filadelfiakyrkan.
Han är också kolumnist i tidningen Hemmets vän.

18 sö 18.00
19 må 14.00
21 on 18.30
22 to 10.00
24 lö 10-12
25 sö 11.00
18.00
26 må 14.00
29 to 10.00
18.30

Bönetimman
Symöte – ”Den vilande nålen”
Bibelstudium
Torsdagsbön
Samtalscafé/språkcafé
Samtalsgudstjänst – Församlingsutveckling
Urban Erestam, Hans Dahlgren, Andreas Engström, Matilda
Bönetimman
Edvinsson
Symöte – ”Den vilande nålen”
Torsdagsbön
Ekumenisk Bön i Centrumkyrkan

Oktober
1 lö 10-12 Samtalscafé/språkcafé
2 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, John Olsson, Johannes Colliander, Solveig
18.00 Bönetimman
Sävinger

Nästa programblad utkommer
söndagen den 2 oktober.
För övrigt kan du läsa om programmet på
församlingens hemsida
www.equmeniakyrkangrabo.se

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

MÖTESPLATS
STARTAR INFÖR HÖSTEN
FREDAGEN DEN 7 OKTOBER
Följ information på hemsidan!
FREDAGAR MELLAN kl. 10 – 13

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
- Sparbanken Alingsås nr. 8304–8, 4 017 070-6
- Bankgironr. 5567-4642
- Swishnr.
123 614 74 25

Märk din inbetalning, om du vill stödja
ett speciellt ändamål!

TACK FÖR DIN GÅVA!

ANMÄLAN
FÖRSAMLINGSDAG/TILLSAMMANSDAG
När: 3 september
Plats: Hjälmareds folkhögskola
Pris: Rekommenderat 500 kr per vuxen.
Barn & ungdomar 0-17 år - Gratis
Anmälningsblanketter finns på ”ståbordet” på kyrktorget.
Anmäl dig genom att fylla i en anmälningsblankett och lägg
den i lådan på ”ståbordet”
eller
Anmäl dig på
www.equmeniakyrkangrabo.se/församlingsdag22
Namn……………………………………………………………………
Antal vuxna………………………………………………………….
Antal barn 0 – 3 år ………………………………………………
Antal barn 4 – 12 år …………………………………………….
Antal tonåringar 13 – 17 år …………………………………

Uppdraget: Sända, men inte utan utrustning
Vi har under vintern och våren predikat utifrån vilken
grund församlingen står på och vilka metaforer Bibeln
använder om församlingen. Nu är vi i det uppdrag Jesus
gav sina lärjungar innan han snart skulle lämna dem
och hans uppdrag på jorden var slutfört. På väg hem till
Fadern gav han dem flera avskedstal och förberedde
dem för framtiden och uppdraget att fortsätta hans
tjänst på jorden.
Joh 20:19-23 19 På kvällen samma dag, den första
veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta
dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt
ibland dem och sade: "Frid vare med er!" 20 När han hade
sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och
lärjungarna blev glada när de såg Herren. 21 Jesus sade
än en gång till dem: "Frid vare med er! Som Fadern har
sänt mig sänder jag er." 22 Sedan han sagt detta, andades
han på dem och sade: "Ta emot den helige Ande! 23 Om ni
förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni
binder någon i hans synder så är han bunden."
Jesus kommer med frid! Det är det första han säger till
lärjungarna, som är fulla av fruktan där de sitter bakom
lås och bom. Så kommer Jesus och hela bilden och
atmosfären förändras. För den som uppstått från de
döda är att gå genom låsta dörrar inte svårt. Jesus är
högst levande, han visar upp såren i sina händer och sin
sida för dem. Ja, det är verkligen den levande Jesus och
lärjungarna går från fruktan till glädje! Fridshälsningen
är Jesu signum och kanske många gånger det första vi
behöver höra i vår oro.

Har du någon gång känt att du inte är kapabel att klara
uppdraget du har framför dig? Kanske har du sökt och
blivit erbjuden tjänsten som egentligen ligger en bit
över din förmåga, erfarenhet och studier. Du står där
och tänker tanken, detta klarar jag aldrig, egentligen.
Och, det skulle du nog inte göra heller om du inte också
blir erbjuden rätt stöd och rådgivning av en specialist
och en mentor för jobbet. Träning och erfarenhet
tillsammans med rätt förutsättningar hjälper dig att
klara det som ser omöjligt ut.
I vers 23: Om ni förlåter någon hans synder så är de
förlåtna. Men, är vi beredda att gå in i det arbetet? Och
det kommer mer, och om ni binder någon i hans synder
så är han bunden. Det är ju ett ännu svårare jobb kan jag
tycka, det är jag inte kapabel till. Men… Ja dessa men
som ändrar hela situationen. Här tror Jesus att
lärjungarna kommer att klara det. Han frågar inte om
de vill göra det, han säger att de ska göra det.
Hjärtpunkten i missionsuppdraget har med förlåtande
av synder att göra. I Johannes 16:8 - 11 har Jesus
berättat för dem om Hjälparens, Andens uppgift. Och
när han kommer ska han överbevisa världen om synd och
rättfärdighet och dom står det i Joh. 16:8.
Men är det inte bara Gud som kan förlåta synder kanske
du tänker? Det är förstås rätt, Gud kommer att förlåta
synder – genom lärjungarna och genom oss. Förlåtelse
är ytterst Guds sak men det finns befrielse i äkta
förlåtelse och vi löser inte bara den andre, vi löser
också oss själva från bundenheten i ”rätten att ha rätt”.
Jag vet att det finns händelser som är mycket svåra att
förlåta och att det ibland är långa och smärtsamma
processer.

I oss själva går det inte, men med Guds Andes hjälp och
stöd genom processen bär det fram till äkta förlåtelse
och försoning.
Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Budskapet Jesus
kom med har påverkat tider och platser och gör så
också idag. Budskapet ska spridas vidare till alla
människor och folkslag som ännu inte mött Guds rike,
som inte kan se att i den värld vi lever i behöver vi Gud
för att förstå vart vi är på väg. Det är Jesu
missionsbefallning i Johannesevangeliet.
Nu ger Jesus lärjungarna och oss inte bara sin frid,
glädje och kraft genom den helige Ande. Han ger oss
också sin auktoritet genom sitt Ord. Jesus ger oss sitt
uppdrag att förlåta och att lösa upp det som är bundet,
för att leva och ge vidare av den befrielse han gett oss,
genom sitt uppdrag att ta vår synd på sig på korset.
Jesu uppdrag för världen, med början i Israel, ska nu
omvandlas till lärjungarnas uppdrag i världen. Därför
behöver vi den helige Ande. Jesus andetag, Guds
andetag, den utrustning som hjälper lärjungarna och
oss att göra jobbet som vi annars inte skulle klara av att
göra. För mig, för dig, för Gråbo, för den här världens
skull.
Guds välsignelse i den helige Andes kraft – Carina
Carina Hult
Pastor inriktning omsorg, Equmeniakyrkan Gråbo
Tel: 072-977 67 24

FÖRSAMLINGENS BÖNEÄMNEN
UNDER SOMMAREN

- Vi ber för dem som tycker att sommarlovet är tufft.
- Vi ber för Explorelägret.
- Vi ber för scoutlägret.
- Vi ber för höstupptakten.
- Vi ber för församlingens ”Tillsammansdag”.
- Vi ber om Guds hjälp och beskydd för
Sverige, Ukraina och Israel.
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

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Equmenias barn och ungdomsaktiviteter
har sommaruppehåll.

Barnkörer – Startar vecka 36
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.

Kontaktpersoner: Singstarz – Camilla Raask 0708-468777

Nyingscout – Startar vecka 36
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 – Startar vecka 36
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 – Startar vecka 35
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 och på
Snapchat - greynestbest
Fika kostar 20 kr och vissa aktiviteter kan kosta extra.
Kontaktperson: Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Exodus – Startar vecka 36
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 – Startar runt vecka 36
Vissa söndagar under gudstjänsten kl.11.15 - 12.15
Söndax & Tweens 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.
Vi vet i dagsläget inte exakt vilka söndagar det blir men följ oss gärna på sidorna
nedan så ser ni när det blir av!
Instagram: @Equmeniakyrkangrabo
Facebook: ”Equmeniakyrkan Gråbo” & ”Equmenia Gråbo”
Kontaktperson: Christoffer Lilja, 0706108842

Konfirmation – Startar vecka 36
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. 0729-758203
Johannes Larsson, ungdomspastor tel. 0737-697752

Mer information om Equmenia finns på
www.equmeniakyrkangrabo.se

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Sommarens läger

Vi börjar sommaren med ett härligt ungdomsläger, 7:an-gymnasiet, där vi ska iväg
med totalt 350 ungdomar och ledare till Equmeniakyrkan Storsjöstrand och ha
fantastiska dagar med varandra och med Jesus. Bara från Gråbo är vi över 30
stycken och vi ser med förväntan fram emot lägret och hoppas på att få se Guds
verk, få se ungdomar ta steg i sin relation till Jesus.
I slutet mot sommaren avslutar vi på topp med ett scoutläger i Tämta. Nära 2000
personer samlas och vi är ett riktigt stort gäng från Gråbo. Också här hoppas vi på
dagar av varm gemenskap, glädje och så klart att Jesus ska få bli synlig för våra barn
och unga. Vi tror att läger kan få betyda så mycket, på så många plan i livet, för både
våra barn/ungdomar och våra ledare. Här skapas minnen för livet!
Knäpp gärna dina händer i bön för sommarens läger. Be att barn/ungdomar och
ledare ska få känna sig sedda, önskade och älskade. Att de ska få goda upplevelser
och minnen för livet. Och inte minst, be för att de ska få lära känna Jesus, för inget
annat kan mäta sig med det! Amen.

Equmenia Gråbo – Nu tar vi lite ledigt!
Ett läsår går fort och mycket händer som vi inte hinner stanna upp och reflektera
över under året. Allt ska fortsätta hända, hjulen behöver snurra vidare. Men nu
är sommaren här och vi kan unna oss att andas ut, att vända blicken bakåt och
se på allt det som hänt under året som gått.
En bra bit över hundra barn har vecka efter vecka funnits i vår kyrka. De har fått
umgås, lära sig att de är värdefulla, förhoppningsvis fått vänner och de har fått
höra om Gud. Det har fått höra om att det finns någon som älskar dem ovillkorligt
och som aldrig kommer lämna deras sida, oavsett vad som händer. Många frön
har såtts ut och ibland har vi också sett att frön börjat gro och växa upp till något
mer. Jesus har sänt oss att berätta om honom, leda människor till honom och
det är det vi gör vecka ut och vecka in. Mitt i allt så kan man ibland fråga sig
varför vi gör vad vi gör, varför vi sliter när vi knappt ser något ”resultat”. Men det
sker saker oftare än vi tror, men du och jag ser det kanske inte, för ofta börjar
ett frö gro i det fördolda och då är det vår uppgift att vara trogna, att fortsätta
vattna och vårda det vi har fått på vår lott och så ber vi att Gud en dag ska ge
frukt. För det ger han och när man ser den så påminns man om varför det är
värt allt. Som i somras när vi fick döpa ett helt gäng ungdomar och välkomna
dem in i församlingen. Eller som när vi får reda på att flera barn/ungdomar
känner sig trygga och hemma i kyrkan på ett sätt som de knappt gör någon
annanstans. Då påminns man om att vi sprider Guds rike och att det är på riktigt,
det gör skillnad i människors liv redan här och nu, men också för evigheten.
I ödmjukhet vill vi tacka Gud för läsåret som gott, men också alla er. Alla ni som
är ledare. Alla ni som är med och ber. Alla ni som är med och ger. Alla ni som
tar era barn till kyrkan. Alla er som ser och hälsar på barnen. Alla er som gör att
det finns en kyrka att gå till och samlas i. Tack för att du är med och sprider
Guds rike på jorden.
Var nu med oss och tacka Gud för läsåret som gått och be för det nya läsåret
som kommer. För vi behöver be, vi klarar det inte själva utan ber i Jesu namn.
Ta nu ledigt i sommar och andas ut men glöm inte att spendera lite tid med den
som säger:
”Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig”// Gud. (Jes. 43:4)

Med önskan om en välsignad sommar,
från Barn och Ungdomsrådet
genom Johannes Larsson, ungdomspastor

LAKAN OCH PÅSLAKAN
TAS EMOT
ÄVEN UNDER SOMMAREN
Lägg lakanen i

”tunnan”
i kapprummet i källaren.
Det finns flitiga rullande
händer även sommartid.
Dessa skickas därefter till
sjukhus i Kongo Kinshasa.
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Sånger o Psalmer, Nr 181. Text: A Frostensson 1976
Melodi: Tänk att få vakna tidigt en morgon
Nu är det morgon, dimmorna lyfter,
fågelsång över vakande jord.
Tacka för sången, tacka för ljuset
och ljusets källa som är Guds ord.
Skapelsemorgon – nu genom regnet,
havsbruset, vinden Guds röst oss når.
Tack, Gud för marken, skogarnas grönska.
Varje ny morgon ny är din nåd.
Jesus, du vandrar än över jorden.
Renad, försonad i dig den blev.
Död och uppstånden är du oss nära.
Paradisdagen åt oss du ger.

