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Föreståndaren hälsar 

 

Kära församling, 

 

 

 

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till  
undervisning, tillrättavisning, upprättelse och  

fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir 
fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 

2 Tim 3:16-17 

 

I dagarna börjar årets bokrea. Jag har börjat kolla runt på nätet vilka 
fynd jag kan göra detta år, samtidigt som jag ser i bokhyllan att det 
finns olästa böcker där från förra rean. Det finns en mängd  
uppbyggliga och utrustande böcker att få tag på men ändå finns det 
ingen annan bok än Bibeln som har den dignitet och förmåga att 
forma och vägleda enligt ovanstående beskrivning från 2 Tim.   

Bibeln är Guds eget ord och vi har getts möjligheten att få läsa och 
studera den. Tänk vilken förmån! 

Jag kommer veckorna som ligger framför särskilt studera Efesierbre-
vet som jag tror innehåller viktiga perspektiv för oss som församling 
framöver. Jag kommer utifrån dessa studier dela tankar, reflektioner 
och insikter på den här platsen i Insikt under våren.    

 

 

 

 

 

Jag ser fram emot att få ta tid för detta och hoppas och tror att det 
kan få bli till välsignelse för dig och vår församling. 

 

Håll också gärna utkik på 
bokrean efter god och  
uppbygglig litteratur som 
stärker och utmanar dig i din 
tro. Uppmärksamma samti-
digt för dig själv att den 
bästa boken som finns att få 
tag på har du redan. Många 
böcker gör inte så mycket 
om de blir ståendes i bok-
hyllan men Bibeln däremot 
behöver läsas.     

 

Jonas Wilhelmsson 

 

 



Fritidsgården 

 

Efter 4 månader kunde vi  

äntligen starta upp fritidsgården 

igen på fredagar! 

Fritidsgården är för barn 10-12 år och vi hade under hösten stadigt ca 

20-25 barn som kom på fredagskvällarna. 

Pandemin gjorde att vi fick göra ett uppehåll men nu kan vi så smått 

starta upp igen. För säkerhetsskull träffas vi nu i början utomhus och 

första träffen bestod av skattjakt, korvgrillning, lek och andakt. 

16 förväntansfulla barn kom till uppstarten och med tanke på att det 

var kallt, snö och många minusgrader så var det kul att många mötte 

upp. Vi höll oss varma med spring och uppdrag, eldkorgar fanns också 

att värma sig vid. 

Nästa träff blir sista fredagen i februari och finns det snö kvar ska vi 

åka pulka, vi fortsätter med utomhusaktiviteter så här i början och får 

se om vi även kan börja vara inomhus, allt beror på hur det går med 

pandemiläget. 

Be gärna för våra barn, ungdomar och ledare. 

Text: Ingela Rosander 

Söndagsverkstan 

 

Några av ledarna och familjerna från Söndagsverkstan hade en härlig 

eftermiddag i pulkabacken där vi använde den sista snön, för den här 

gången i alla fall, att roa oss med. Både barn och vuxna hade roligt i 

backen, sedan blev det fika och en andakt som handlade om att Jesus 

tycker att barnen är superviktiga. Det kändes värdefullt att kunna ses 

på det här sättet och vi kan förhoppningsvis göra något liknande, fast 

utan snö, lite längre fram i vår. 

Text: Carina Höglander 



Administrationsmötet 

 

Årets administrationsmöte kommer att genomföras 28 mars kl. 17, 

efter gudstjänsten. På grund av rådande restriktioner och pandemi-

läge går det inte att genomföra på vanligt sätt, men vi ser ändå att det  

behöver genomföras och vi siktar då att på att genomföra det digitalt 

via Zoom.  

Du som är osäker på hur Zoom funkar, passa på att vara med på  

digitalt kyrkfika kommande söndagar för att testa. 

 

Alla handlingar till  

administrationsmötet 

och information om hur 

det praktiskt kommer 

att gå till kommer under 

vecka 10. 

 

 

Kommer snart: 

Min Blick Dras Till Korset 

Musikvideo av Beatrice Schoultz  

& Maja Sandell 

 

 
Premiär i gudstjänsten  

på långfredagen, 2 april 



     

 
Vecka 9 1-7 mar (servicegrupp 6) 
Ti 2/3 10.00 Barnsång (0-5 år) 
Sö 7/3 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Daniel Karlsson 
 
Vecka 10 8-14 mars (servicegrupp 7) 
Fr 12/3 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Lö 13/3 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
  Andakts– & Gemenskapsträff 
  Med Nattvard. 
Sö 14/3 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Maria Eriksson.   
  Brunnsparkskyrkan Tranås 
  Intervju med Helen Fredriksson  
  och avskiljning för tjänst i  
  församlingen. 
 
Vecka 11 15-21 mars (servicegrupp 8) 
Ti 16/3 10.00 Barnsång (0-5 år) 
Sö 21/3 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Samir Clementsson 
  Sång & musik: Cederholms 
   
Vecka 12 22-28 mars (servicegrupp 9) 
Fr 26/3 18.00 Fritidsgården (åk 4-6) 
Lö 27/3 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
  Andakts– & Gemenskapsträff 
  Med Nattvard. 
Sö 28/3 16.00 Webb-GUDSTJÄNST  
  Predikan: Jonas Wilhelmsson 
  Efter gudstjänsten blir det 
  17.00 ADMINISTRATIONSMÖTE 
  via Zoom 
  OBS! Ingen digital kyrkfika denna 
  söndag. 

 
 

 
 

GUDSTJÄNSTER 
  

Tillsvidare håller vi oss till  
webbgudstjänster, men vi står redo 
att ställa om till vanliga gudstjänster 

så snart det går att genomföra. 

 

Vid övergång till vanliga  
gudstjänster skickas ny information 

ut i så god tid som möjligt. 

 

Webb-Gudstjänst 14 mars 
 

Helen Fredriksson avskiljs för tjänst 
i församlingen. 

Jonas Wilhelmsson samtalar med 
Helen om viljan att tjäna Gud och 

viljan att möta människor. 


