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Föreståndaren hälsar
Kära församling
Det är lätt för oss att ställa oss frågor likt:
- Vilken roll spelar vi som församling egentligen?
- Har det någon betydelse att du och jag är del av en församling?
Jag har börjat att särskilt studera Efesierbrevet och där ger Paulus en
storslagen bild av Guds syften för denna värld och församlingens
betydelse för det.
Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det
beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle
genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt
i himlen och på jorden i Kristus.
Ef 1:10-11
Gud kommer att förena himmel och jord, det osynliga och det synliga,
i Jesus Kristus. Vi som Guds församling har fått en inblick i denna
storslagna plan. Men Paulus går sedan vidare och förklarar att vi inte
bara fått förmånen att få insikt i detta utan att församlingen har en
minst sagt framträdande roll i att föra fram Guds syften.
Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras
känd genom församlingen för härskarna och
makterna i den himmelska världen.
Detta var det eviga beslut som han förverkligade
i Kristus Jesus, vår Herre.
Ef 3:10-11

Genom församlingens tro på Jesus Kristus och liv utifrån den tron, så
görs Guds mångfaldiga vishet känd för härskare och makter i den
osynliga
världen. Betydelsen av församlingen går långt bortom vad vi ser med
våra ögon. Om vi tog till oss detta, kanske vi också skulle ha större
tilltro till att vi har en viktig betydelse också i det synliga. Om vi
förstod att vi har en framträdande betydelse i Guds plan för hela
universum så kanske vi också vågade tro på att vi har något att
komma med till vår stad. För två veckor sedan skakades vår stad av
ett fruktansvärt våldsdåd. Mörkret drabbade vår stad och har fortsatt
att sprida sig genom hat och hot efter det. Vi behöver i detta vara
sanna ljusbärare ifrån Jesus till människor i vår stad och låt oss därför
inte förringa betydelsen av att leva församlingsliv i denna tid. Vi
tillhör Honom som har; ”…kommit och förkunnat frid för er som var
långt borta och frid för dem som var nära” (Ef 2:17). Låt oss nu tillsammans bära den friden till vår stad.

Jonas Wilhelmsson

Uppdatering expeditionsbygget
Nu har ”grabbarna” lagt ett snyggt och tåligt laminatgolv i hela
expeditionen och när ni läser det här så är troligen även glaspartierna
insatta.
Ledbelysning är uppsatt i taket och inom kort kommer det att sättas
våtrumsmatta i wc/duschrummet. Så småningom kommer ett
Ikea-kök att sättas in i pentryt.

Administrationsmötet
Årets administrationsmöte blir söndag 28 mars kl 17 och kommer att hållas
via den digitala tjänsten Zoom. En länk till detta möte kommer att finnas på
vår hemsida. Det kommer också att finnas några extra datorer eller liknande
i kyrkan för den som inte har möjlighet att delta hemifrån, men då behöver
du kontakta expeditionen och anmäla dig. Om du har svårt att ansluta till
administrationsmötet så kan du ringa Jonas, Samir eller Bea för att få hjälp
att komma igång. Det går även att under veckan kontakta expeditionen för
att prova hur det funkar.
Jonas Wilhelmsson 073-063 03 37
Samir Clementsson 073-502 01 85
Beatrice Schoultz 073-508 62 30

Missionsglimt
Tänk dig att få en kallelse till ett annat land, reser dit, och när du tror att du
är framme, då blir det flera timmars skumpig resa över 20 bergstoppar och
mängder av kurvor innan du når målet!
Så var det för Madel och Alana när de kom till Umpang i nordvästra
Thailand.
Få kunde prata engelska, de kunde ingen thai, utan fick så sakta lära sig ett
nytt språk. Där skulle de arbeta som lärare i bland annat engelska.
Att dessutom få ett rum på en statlig internatskola, där dagen börjar kl 05,
då eleverna städar skolområdet, och tystnaden lägger sig kl 21.
En prövning?
De kom till en liten församling, ett fåtal
medlemmar, och startade upp ett ungdomsarbete med bibelundervisning och
bön. Den glädje de delade med sig av sin
tro har gjort att församlingen och arbetet
har vuxit.
Så kom pandemin, då fick de snabbt
lämna landet och åka hem till Filippinerna. De har kvar kontakten i Umpang,
men arbetar nu med att nå ut med budskapet till onådda folk, långt ute i bushen, där inte ens vägar finns.
Vet ni, det är VÅRA tappra missionärer.
Tänk att vi får vara med, med stöd i bön
och underhåll.
Text: Ewa Janson
Alana och Madel

Soluppgång i Umpang

Kyrklunch efter söndagsgudstjänsten

Ungdomskören

Dekorationstips till påskmiddagen:
Ostbricka med möss
Du behöver:
4-6 hårdkokta ägg
Några stjälkar gräslök
Några rädisor
Pepparkorn
Valfri ost och ev. frukt
Dela äggen i halvor. Skiva rädisorna tunt. Skär en skåra i varje ägghalva där du vill ha öronen och kila fast två skivor rädisor. Använd en
tandpetare eller liknande och gör två små hål där ögonen ska vara
och tryck försiktigt fast ett pepparkorn i varje (tryck inte in helt utan
bara så att de sitter på plats). Använd tandpetaren och gör ett litet hål
där svansen ska vara. Tryck in en lagom lång bit gräslök.
Tärna eller skiva osten och lägg upp den i mitten av tallriken. Kombinera gärna med någon frukt. Ställ upp ”äggmössen” runt om.

Citronrutor med frosting
Kaka
100g smör
3 ägg
3½ dl vetemjöl
3½dl socker
1 dl grädde
2 tsk bakpulver
skal av två citroner

Frosting
150g naturell färskost
1 dl florsocker
1 dl grädde
1 dl lemon curd

Ugnstemperatur: 175°

1. Lägg ett bakplåtspapper i en långpanna 30x30cm.
2. Smält smöret och rör ner grädden.
3. Vispa ägg och socker fluffigt.
4. Blanda mjöl, bakpulver och citronskal.
5. Vänd ner mjölblandningen och sedan smör och grädde.
6. Häll i långpannan och grädda ca 40 min. Låt svalna.
7. Vispa ihop färskost och florsocker.
8. Vispa grädden och vänd ner i blandningen.
9. Bred frostingen på kakan och klicka på lemon curden.

Servera!
Recept: Marcus Janson

Musikvideo—Min Blick Dras Till
Korset
Ingen som besöker vår kyrka kan undgå att
se korset längst fram. Det vill liksom dra
blickarna till sig och det är hela tiden i
centrum, vad som än händer i kyrkan. Nu är
det ju inte något speciellt med det korset i
sig, men det som gör det speciellt är vad det symboliserar.
Just de här tankarna hade Bea gått med ganska länge när hon söndagen 19
januari 2020 slutligen skrev ner dem. Senare under
våren, vid el-pianot hemma i Ekenäs, kände Bea en
maning att ta fram anteckningarna och sätta en
melodi till dem. Melodin passade perfekt och endast
ett par ord i anteckningarna behövde ändras för att
passa. Så föddes sången ”Min blick dras till korset”.
Varje gång Bea sjöng sången så såg hon den framför
sig som en film och började mer och mer tänka att
det kanske låg något i det. Så en dag pratade hon
med Maja, som ju älskar att filma, och berättade om sången och idén att
kanske på något sätt filma den. Maja nappade direkt och ju mer Maja och
Bea pratade desto mer insåg de att de bar på exakt
samma vision för filmen.
I höstas blev det inspelning i riktig studio med Bea på
piano och sång och Maja på tvärflöjt. Efter det
började arbetet med att förverkliga filmidén.
Efter en hel del planering och förarbete blev det
inspelning i kyrksalen i slutet av november. Vi hade
god hjälp av Hanna Åverling som kameraassistent

(och skådespelare!) och så hade vi med
flera församlingsmedlemmar som framför
kameran fick gestalta olika delar av
församlingslivet.
Maja har sedan jobbat hårt med att
redigera filmen och få den precis så som
vi ville ha den.
Vi har båda skrattat och jublat om
vartannat när vi sett hur detaljerna fallit på plats precis så som vi båda

hade sett det. Det är som om två konstnärer skulle måla varsin tavla
och när de sedan visar varandra så är
tavlorna exakt lika. Vi är båda övertygade
om att det här projektet är oss givet från
himlen och resultatet vill vi ge som en
gåva till församlingen. Med den här
filmen vill vi föra fokus tillbaka till korset,
till Jesus, och också väcka en ny kärlek till
både Jesus och församlingen.
Musikvideon kommer att ha premiär i gudstjänsten på långfredagen.
Därefter kommer den att finnas tillgänglig på Youtube. Vi hoppas och
önskar att den här videon ska bli till
glädje och välsignelse!
Beatrice Schoultz & Maja Sandell

Påsken

Påskhälsning

Påsken närmar sig och inte heller denna påsk får vi träffas till gudstjänst i
kyrkan. Istället blir det webbgudstjänst kl 10 på långfredagen och kl 16 på
påskdagen. Utöver detta kommer det att vara en Getsemanestund på
skärtorsdagen. Den blir i samma format som förra året. Så, mellan kl 17 och
kl 20 är det drop-in i kyrkan. Du är välkommen att sitta ner en stund i
kyrksalen. Det kommer att spelas stämningsfull musik och på storbildsskärmen kan du ta del av Bibelord och bilder. Ett par nattvardstjänare
kommer att finnas på plats och du går fram och tar nattvarden när du så
önskar.
För att alla som vill ska kunna besöka Getsemanestunden ber vi att var och
en har lite koll runt omkring sig. Är det många inne samtidigt kan du behöva
tänka på att inte sitta för länge, då det kan stå fler utanför som väntar på sin
tur. Är det däremot väldigt få i kyrksalen kan du sitta lite längre om du
önskar.

Kommer snart:

Min Blick Dras Till Korset
Musikvideo av Beatrice Schoultz
& Maja Sandell
Premiär i gudstjänsten
på långfredagen, 2 april

1 Kor 15:2-7
Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag
förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro.
Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot:
att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd,
att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna och att han visade
sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än
femhundra bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även
om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter
för alla apostlarna.
Vi närmar oss påsken vår största högtid. När jag blickar bakåt till när
vi förra året skulle fira påsk, minns jag intensiva dagar. Vi hade precis
fått ställa in våra gudstjänster på grund av pandemin som nu på allvar
börjat påverka vår vardag. Till påsken fick vi då med kort varsel ställa
om och göra vad vi kunde utifrån befintliga resurser för att fira påskgudstjänster
digitalt. Det är ett år sedan nu och vi har
gång på gång fått höra orden ”håll i och
håll ut”. När vi ett år senare ännu inte är
igenom pandemin vet vi att de där orden har varit viktiga, men jag skulle vilja
lägga till något mer: Håll fast.
Vid påsk påminns vi om och firar det
mest centrala och avgörande i vår tro;
att Jesus Kristus dog för våra synder, att

han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen, och sedan visade
sig levande för människor. Paulus skriver att han med detta för vidare
det allra viktigaste, och understryker vikten av att hålla fast vid denna
bekännelse.
Att Jesus dog för våra synder, besegrade döden, uppstod till liv igen
och lever idag är grunden vi i alla lägen behöver hålla fast vid. För utifrån det kommer vårt hopp, syndernas förlåtelse, försoning, evigt liv,
sann kärlek och allt som du, jag, vår stad och vår värld djupast sett
behöver.
Det blir en annorlunda påsk i år igen, men oavsett omständigheter
har vi all anledning att storligen fira detta underbara. Låt oss hålla

fast vid vår bekännelse om Jesus död och uppståndelse
och låt oss verkligen fira påsk!
Text: Jonas Wilhelmsson

KAMPEN I NATTEN

Så mörk är natten,
Då hörs ett segerrop,
så fylld av nöd.
förhänget rämnar,
Någon gråter,
hans själ är fri!
kämpar och ber.
O, vilken harmoni
Å nej, det är ju
när treenighet förenas
vår Frälsare jag ser!
i himlens härlighet.Sargad av törne och kors. Triumfen över synden
Förvriden av smärta,
är Hans i evighet,
brast hans hjärta,
och jag får dela friden
brast för oss. av nåd, redan här i tiden!
Författare: Ulla Nilsson

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.
Vecka 13 29 mars-4 april (servicegrupp 10)
Ti 30/3 10.00 Barnsång (0-5 år)
To 1/4 SKÄRTORSDAGEN
17-20 Getsemanestund, drop-in
Med Nattvard.
Fr 2/4 LÅNGFREDAGEN
10.00 Webb-GUDSTJÄNST
Predikan: Jonas Wilhelmsson.
Sö 4/4 PÅSKDAGEN
16.00 Webb-GUDSTJÄNST
Predikan: Jonas Wilhelmsson
Vecka 14 5-11 april (servicegrupp 1)
Fr 9/4 18.00 Fritidsgården (åk 4-6)
Lö 10/4 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Andakts– & Gemenskapsträff
Med Nattvard.
Sö 11/4 16.00 Webb-GUDSTJÄNST
Predikan: Mattias Johansson, Hope

Vecka 15 12-18 april (servicegrupp 2)
Ti 13/4 10.00 Barnsång (0-5 år)
Sö 18/4 16.00 Webb-GUDSTJÄNST
Predikan: Samir Clementsson
Sång: Görgen & Caroline Hellman

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.

ETT GOTT RÅD
Glöm allt sorgligt som var.
Var glad för allt du har.
Fyll ditt liv med glädje
och allt annat av värde.
Var nyfiket uppmärksam,
då glömmer du att du är ensam.
Ulla Nilsson

