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Bönevandringar på söndagskvällarna. 
Varje söndagskväll finns det möjlighet att kl. 18.00 
träffas vid kyrkan för en bönevandring i vårt område. 
Dess vandringar går att genomföra även om det inte är 
med någon anställd från vår kyrka. 
 
Kyrkan är alltid öppen.  
Vi anställda finns här, kanske inte alltid, men om vi är här 
passa på att prata, säg gärna till om du vill och behöver 
hjälp i samtal och förbön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begravningsgudstjänst 
Fredagen den 28 maj kl. 11.00 är det en Begravnings-
gudstjänst för Ulla-Britt Westerberg i vår kyrka. 
På grund av den rådande pandemin är det ju ett mycket 
begränsat antal personer som kan delta vid samlingen. 
Jag vet att många av er i församlingen hade velat vara 
med för att ta ett personligt avsked av Ulla-Britt. 
Därför är det nu planerat att det mellan kl. 9.30-10.30 
ska finnas en möjlighet att komma till vår kyrka för att 
kanske lägga en blomma vid kistan, tända ett ljus och 
skriva några tankar i en minnesbok. 
Har du frågor om detta får du gärna ringa till mig på 
telefonnummer 079-348 31 20. / Ingemar  
 
Några tankar från pastor Ingemar 
Årets tema på SAM:s årskonferens är ”Lyft blicken”.  
Jag tror att det är något vi behöver göra just nu. Det är 
så lätt att fastna i det som tynger det som är oförståeligt 
och då sänks vår blick. Man tappar det där vidgade 
seendet och ser bara våra egna behov.  
 

Nu uppmanas vi till att lyfta blicken. Och det är att lyfta 
blicken till Herren. Jag sökte lite i vår Bibel efter just 
orden ”lyft blicken”. Hamnade då i Jesaja 40:26. 
  

Lyft blicken mot skyn och se: Vem har skapat allt 
detta? Han som mönstrar stjärnornas här 
och låter dem tåga fram, han som ropar upp dem 
alla. Så väldig är hans makt och hans styrka 

 att ingen av dem uteblir. 
 

Man kan ibland känna sig liten ibland och undra vem är 
jag mitt i allt som händer. Men då är det gott att lyfta 
blicken till Jesus. Fortsättningen i Jesaja 40 talar 
verkligen om Guds fantastiska omsorg. 
  
 Jakob, hur kan du tala så, Israel, hur kan du säga: 

”Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig 
inte an min sak.” 
Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig  
Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte 
trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans 
vishet. 

 Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. 
Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar 
snava och falla, men de som litar till Herren får ny 
kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att 
bli trötta, vandrar utan att mattas. 

 
Guds välsignelse ber jag över dig!  
Ingemar Sunbring. 

 
Gudstjänster och samlingar 13-16 maj.  

Under helgen är det SAM:s årskonferens 
från Gullbranna.  

Dessa samlingar sänds live via vår hemsida. Klicka 
på YouTube-ikonen den tid som samlingen eller 

Gudstjänsten är. 

Programmet ser du på nästa sida. 
 
 
Vi har alltså inte någon egen Gudstjänst som sänds 
över webben. Men, på vår hemsida under MEDIA 
hittar du från söndag en predikan av Ingemar 
Sunbring med ämnet ”Hjälparen kommer”. 
 

  
 

Vill du vara ledare på ett tonårsläger i sommar? 
Vi planerar tillsammans med Lekeryds Missionskyrka 
att v.32 (månd-fred) ha ett Tonårsläger på 
lägergården Dagstorp. Precis som förra året. Mer 
info och anmälningsbroschyr kommer senare. 
Nu är frågan om du kan vara med som ledare. Vi 
behöver både hjälp i köket och med aktiviteter. 
Kontakta Ingemar. 

Efter Församlingsmötet den 9 maj 
Glöm inte att komma till kyrkan för att hämta din 
röstsedel och dessutom rösta och lägga den i valurnan 
som finns i Samvaron. 
 
Om du inte har nyckel till kyrkan så kan du ringa till oss 
anställda så öppnar vi åt dig 
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Svenska Alliansmissionens årskonferens 2021. 
Årets årskonferens är digital och direktsänds från 

Gullbrannagården. 

Dessa samlingar sänds live via vår hemsida. Klicka på 
YouTube-ikonen den tid som samlingen eller 

Gudstjänsten är. Eller gå till 
https://alliansmissionen.se/om-oss/arskonferens/ 

Torsdag 13 maj 
 
Kl. 10.00 – Gudstjänst,  
Maria Pettersson  
 
 
Kl. 17.30 – 
Barngudstjänst, 
Brillans Himmelska 
Brillor 
 
 
 
 
Kl. 19.00 – Gudstjänst,  
Jacob Ämterlind  
 
 
 
Kl. 21.00 – En präst i test 
 
Fredag 14 maj 
 
kl. 17.30 – 
Barngudstjänst, 
Brillans Himmelska 
Brillor 
 
 
 
kl. 19.00 – Gudstjänst,  
Ingela Tauson 
 
kl. 21.00, – Talkshow  
Laura Lundström & Jacob Ämterlind 
möter intressanta gäster 

 
Lördag 15 maj 
 
kl. 10.00 – Bokrelease: För en tid som denna, Svenska 
Alliansmissionen - självförståelse, teologi och ledarskap 
 
kl. 15.00 – Utmana Gabriel och Ååskar  
 
Kl. 17.30 – 
Barngudstjänst, 
Brillans Himmelska 
Brillor 
 
 
 
Kl. 19.00 – Gudstjänst  
Kjell Larsson 
 
 
 
kl. 21.00 – Konsert  
Samuel Ljungbladh med band 
 
 
 
 
 
Söndag 16 maj 

 
 
Se mer om program och medverkande på 
www.alliansmissionen.se/arskonferens. 
 
På https://alliansmissionen.se/aktuellt/ kan du läsa eller 
ladda hem Årsboken för 2020. 
 
Ge en gåva till SAM:s arbete via: 
SWISH: 123 138 89 82 - "ÅRSKONFERENS" 
BG: 140-0753 - "ÅRSKONFERENS" 
 
 

Kl. 10.00 – Högtidsgudstjänst med installation av 
Missionsföreståndare, pastorordination och 
missionärsavskiljning.  
Vår missionär Maria Gustavsson avskiljs som 
missionär.  
 


