Fårbo Frikyrkoförsamling
Hagadalsvägen 23
572 76 Fårbo
Församlingens sommargård
Västragård

www.hagadalskyrkan.com

Hagadalskyrkan
Barn & ungdomsverksamheten
startar i september
Söndagar:
kl. 10.00 Söndagsskola
(4 år och uppåt) samtidigt med gudstjänsten.
Ansvarig ledare: Torbjörn Svensson
tfn 0491-441080
Tisdagar:
kl. 17.30 Minior (6 år - åk 2)
Ansvarig ledare: Urban Svensson
tfn 070-2083223
kl. 19.00 Full Fart (åk 3 - åk 6)
Ansvarig ledare: Ove Svensson
tfn 0491-64069
Fredagar:
kl. 19.00-23.00 Drop in (åk 7) och uppåt). Vi kör innebandy i hallen och samtidigt inne i kyrkan är det blandat program. Vi avslutar alltid kvällen gemensamt med fika och andakt.
Ledare:
Urban Svensson tfn 070-2083223
Petär Jenefeldt tfn 073-0531923
Emma Karlsson tfn 073-0762334
………………………………………
Hagadalskören måndagar 19.00.
Ledare: Lena Mosserud
tfn 070-4381901

Program för
maj – juli 2020

tfn 0491-33104
Västragård
Ring Åke Johansson tfn 070-6316081
Vice föreståndare
Åke Johansson
tfn 070-6316081
johansson.g.ake@gmail.com
Ordförande
Ove Svensson
tfn 0491-64069, 070-5289241
Kassör
Jörgen Karlsson
tfn 072-1429272
Ungdomsledare
Emma Karlsson
tfn 073-0762334
Uthyrning av Västragård
Aino och Åke Johansson
tfn 070-6316081
Församlingens bankgiro
338-0599
Församlingens swish
123 275 28 97

Min herde!
Slutet av april. Lamningarna är över, stängsel ska ses över, och
fåren ska föras på bete. Alltid mycket att tänka på och nu till
råga på allt ett virus som oroar.
Att vara herde innebär (enkelt uttryckt) att se till att fåren har
mat, vatten och skydd mot hetta och hot. Är jag som herde
osäker på något eller behöver hjälp och råd, så frågar jag de
som vet mer om saken. Jag gör vad jag kan för att de ska må
bra. Trots detta kan sjukdom och olycka drabba mina får så att
de dör.
Statsministern är vårt lands herde. Han vägleder men han tar
också hjälp av rådgivare för att försöka leda oss rätt och skydda oss så gott han kan. Trots det så drabbas vi av sjukdom och
en del av våra nära och kära dör.
Psalm 23 talar om Herden med stort H som
finns vid vår sida varje stund, Jesus Kristus.
Han älskar dig och är med dig även i dödsskuggans dal. Han
vet vad ångesten innebär. Han har själv känt den. Oavsett vad
du går igenom har Han lovat att vara med dig varje dag till tidens slut.
Gud välsigne dig!

Lena Jenefeldt

Det finns möjlighet att följa gudstjänster och andakter både på TV och
online.

Våra samlingar den närmaste tiden:
Vi samlas till bön på Västragård fyra onsdagar kl. 18.00. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi samlas utomhus om vädret tillåter.
Vi samlas följande onsdagar:

27 maj
10 juni
8 juli
22 juli
En gemensam bönetid för alla som vill delta
När klockan blir 12 varje dag ber vi, alla som vill och har möjlighet, en stund
var och en. Du kan också välja annan tid som passar dig bättre. Vi ber för situationen i Sverige och i världen, för de som drabbas av sjukdom och sorg, för
de som arbetar inom vård och forskning, för de som förlorar arbeten och för de
som känner oro. Låt oss be för varandra.
På nästa sida ser du förslag på några böner som du kan använda dig av om
du vill.

Här finns stöd och hjälp
Behöver du hjälp, samtala med någon eller få stöd i bön är du välkommen att
höra av dig till någon av dessa personer.
Vill du inte ringa eller skicka sms om böneämne går det bra att lägga ett meddelande i församlingens brevlåda. Märk meddelandet med ”Böneämne”.
Anders Mosserud
Carina Johansson
Yngve Rosén
Petär Jenefeldt
Runa Jenefeldt

073-2156157
070-4768659
072-2271734
073-0531923
073-0453754

I Bibeln kan vi läsa om
Gud vår beskyddare:
Psalm 23
Psalm 91:1-7
Jeremia 17:7

Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta
och våra ögon fästa vid dig. Hjälp
oss att inte sluta lita på att du är Gud
och att du innerst och ytterst håller
allt i din hand.
Jesus Kristus du som är hela världens ljus, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys
vägen för beslutsfattare, gå vid varje
sjukvårdsanställds sida. Tack att vi
får lita på att du är vår medvandrare
och aldrig viker från vår sida.

Vi ber också för dem som arbetar
inom sjuk- och hälsovården samt
andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.
Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om
ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och
ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja
varandra bortom egna intressen.
Uppfyll oss med din heliga Ande som
du har sänt till vår förvandling. Ge
oss förmåga att visa på den kärlek
och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I coronatid 2020
Som en frisk förälder älskar sina barn
älskar Du varje liten människa.
Älskar du mig.
Låt mig tro på din kärlek!
Jesus ditt rike är inte av denna värld
Ditt rike är ett medmänsklighetens
rike.
Alla får vara med.
Osynligt finns Ditt rike hos oss.
Mellan oss. I vårt innersta.
Anspråkslöst och heligt.
Gud Du vet att vi – att jag – är orolig
och rädd för influensan,
som nu drabbar så många.
Låt mig slippa att bli sjuk!
Om jag blir sjuk låt mig bli frisk!
Tack Gud för att du omsluter oss
med Din kärlek i liv och död.
När mitt liv på jorden en dag är slut
och jag går ur tiden
låt mig då vila trygg i Din famn.
Hjälp oss att ta ansvar.
Vi ber för alla anhöriga
som drabbas av oro,
hjälplöshet och sorg.
Gör oss hjälpsamma och kloka.
Du som ser till oss.
Låt ditt ansikte lysa över oss!
Ge oss Din frid,
som övergår allt förstånd!
C Lundberg

