
 
Församlingsbrev 11 oktober 2020 
 

 
Bönelista 
Vi har en bönelista med personer som vi ber för i våra gudstjänster. Kom ihåg 
att fortsatt be och tänka på de som är med på listan. 
 
Böneschema 
Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för 
varandra i församlingarna inom Regionen. Denna vecka ber vi för 
Trosalundskyrkan Trosa och Equmeniakyrkan Sillerud. 
 
 ”Gud kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner.” Rom 1:9 Liksom Paulus har vi 
förmånen att bära varandra i bön inför Gud. Församlingar och Equmenia föreningar hör ihop. 
Förbön är en kraftkälla men också ett uttryck för omsorg.  
 
Förslag på en enkel bön. ”Gud vår skapare, tack för vad du gör genom din kyrka. Tack för alla 
församlingarna och Equmeniaföreningarna i vår region. Vi ber idag särskilt om din 
välsignelse över ..……………………………………………………………. Jesus Kristus, vår broder och vän, 
kom var vårt centrum. Du heliga Ande vår hjälpare, tack för vägledning och närvaro. Kom 
med din kraft och hjälp till dessa församlingar och föreningar vi har nämnt. Hjälp oss alla 
växa i tro och dela med oss av den nåd och kärlek som strömmar mot oss. Amen.”   

 

Programblad för oktober och november 
 
Sön 25/10 11.00 Gudstjänst med barnvälsignelse 

Eddy Alexandersson 
 

Sön 1/11 11.00 Gudstjänst med ljuständning 
Eddy Alexandersson, Olof Algesten 
 

Sön 22/11 15.00 Årsmöte 
avslutningsandakt Eddy Alexandersson 

Sön 29/11 11.00 Adventsgudstjänst, Kompisklubben 
Eddy Alexandersson, Angelica Arvidsson 
 

    



COVID-19 

Läktaren reserverad för riskgrupper. Egen dörr (nödutgången). 
Vi håller avstånd, både i foajen och i kyrksalen. 

Handsprit kommer att finnas vid ingången. 
Den som vill får ta med egen fika 

   

Reservation för ändringar. Se predikoturerna och affischering vid Thybergs. 
Eller församlingens hemsida https://equmeniakyrkan.se/gunnarskog/ 

 

Tacksägelsedagen 
Vish 7:15–22, Kol 3:16–17, Luk 19:37-40, Ps 65:9-14 
 
Tondöv är ett ord som används ganska flitigt idag. Oftast gäller det någon som 
uttalat sig eller fattat något beslut som andra tycker är totalt okänsligt. För 
egen del är jag tondöv i ordets rätta bemärkelse, alltså jag har svårt att skilja på 
toner som ligger nära varandra. Därför blir det så viktigt för mig med lovsång 
och även psalmsång, för då handlar det inte om hur rätt man träffar tonerna, 
utan då handlar det om hjärtats sång. Alla får sjunga med hur det än låter och 
jag är övertygad om att i Guds öron blir alltsammans till en välstämd symfoni.  
Grunden för all lovsång är tacksamhet. Saknas tacksamheten så blir 
alltsammans bara buller inför Gud, oavsett hur vackert och tonsäkert det är 
paketerat. Tacksamhet är en grundhållning i livet. Jag förstår att den som är 
hårt drabbad av sjukdom och lidande kan ha svårt att hitta fram till 
tacksamheten, men vi har i alla fall fått vara med en stund. Dessutom går det 
bra att känna tacksamhet i stort och samtidigt ropa ut sin smärta till Gud. För 
oss kan det kännas som en milsvid skillnad, men Gud klarar tvära kast. När vi 
kan tycka att det är vanvördigt och opolerat, så ser Gud till hur ärligt det är. Ni 
ska tillbe i ande och sanning säger Jesus. Är livet förtvivlan så måste man få 
ropa ut det. Då händer det förunderliga; skriken blir till en lovsång, för det är 
sanningen. 
 
För det flesta av oss innehåller livet både svårigheter och mycket att vara 
tacksam över. Båda sidor måste därför finnas med när vi är inför Guds ansikte. 
För Gud är vi ständigt inom synhåll, men vi människor behöver särskilda 
tillfällen då vi får känna oss sedda på ett alldeles särskilt sätt. När vi skapar 
sådana stunder behöver det finnas plats för både förtvivlan och tacksamhet. 
Lovsången är den oegennyttiga bönen. Som inte begär eller kräver svar, utan 
upphöjer Gud i tacksamhet över allt skapat. I vårt välfärdssamhälle kan 



lovsången också få ett drag av en stillsam proteströrelse. För den påminner om 
att grunden i livet är mer än summan av våra prestationer. Den verkliga 
grunden lades i världens begynnelse när Gud skapade och såg att det var gott. 
Varje människa är skapad av Gud och älskad av Gud. Människans gensvar till 
denna förunderliga nåd att få finnas till, är den tacksamhet som föder lovsång 
och tillbedjan. 
 
 

 


