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Det finns alltid hopp 

Alldeles innan jag började skriva denna text, satt jag framför TV:n och tittade på 

installationen av USA:s nya president Joe Biden. Hans tal påverkade mig starkt. 

Landet har varit med om något som ingen där kunde föreställa sig genom de 

upplopp som skedde bara för några veckor sedan. Men Joes tal var hoppfullt 

och inspirerande. Det finns en framtid för USA, menade han. Vi kommer att 

klara det om vi hjälps åt.  

Man kan välja hur man vill se det som är just nu. Vill jag tänka negativt eller 

positivt? Jag säger inte att det alltid är enkelt att välja. Det finns mycket som 

gör att det negativa synsättet lätt får grogrund. Men jag vill påstå att det 

positivare synsättet ger ett lättare sinne. Det gör att vi får mer kraft till att göra 

det vi kan för att påverka vår värld så den, i någon mån och framför allt där vi 

står, kan bli bättre.  

Jag vill dela med mig av ett citat från en tidning. En kvinna som precis hade fått 

sin cancerdiagnos, fick ett råd: ”På bergets skuggsida finns det blommor som 

bara växer just där. Plocka dem medan du är där.”  

Jag ger oss alla det rådet också. Vi har förhoppningsvis ingen cancerdiagnos att 

förhålla oss till. Däremot har vi en pandemi som förändrat – och förändrar - 

våra livsvillkor väldigt mycket. Låt oss plocka de blommor som växer på vårt livs 

skuggsida där vi kanske känner att vi lever just nu. Låt oss hjälpas åt att sprida 

de vackra blommorna till varandra.  

Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg 

genom öknen, stigar i ödemarken. Jes 43:19   

Vårliga hälsningar från Britt-Marie Magnedahl, diakon och 

församlingsföreståndare  

*************************************************************************************************** 

Februari 
Måndag   1 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag 4     18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer!                                                     

 

 



Lördag 6     09:00   Bön hemma i våra egna hem. Vi är inte i samma fysiska 

                                          rum, men Bibelns ord ”Där två eller tre är samlade i mitt 

                                          namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20), gäller för denna 

                                          samling ändå. När vi ber kan se olika ut för oss. Någon sit- 

                                          ter stilla och tyst. En annan sjunger psalmer/sånger en 

                                          tredje kanske sitter och ritar. Var och en gör det som  

                                          känns bra. Det viktiga är att vi lämnar vardagliga tankar 

                                          och bestyr och vänder oss inåt. 

                                           

Söndag 7     15:00   Minigudstjänst via Zoom. Länk skickas till församlings-  

                                          medlemmar och andra som får församlingens veckobrev.  

                                          Vet du med dig att du inte får veckobrev via mail från  

                                          diakon Britt- Marie, men vill vara med på Zoomgudstjän- 

                                          ten - skicka ett mail till Britt-Marie Magnedahl. Mailadress  

                                          på baksidan av detta blad.   
 

Måndag   8 14:00    Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

 

Torsdag 11   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

 

Lördag 13   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Måndag   15 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag 18   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

               

Lördag 20   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Måndag   22 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag 25   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

 

Lördag 27   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

************************************************************************************************* 

Påminnelse om förhållningsregler Vid de samlingar vi har måste vi även 

fortsättningsvis vara försiktiga. Du som har feber, hosta, är förkyld eller har ont 

i halsen SKA därför stanna hemma. För oss alla är det viktigt att vi håller 
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avstånden (minst 1,5 meter) även ute och vi hälsar inte på varandra mer än på 

avstånd. Inga kramar eller handslag. Tvätta händerna ordentligt både före och 

efter.  

Församlingens ekonomi 
Glöm inte bort församlingens ekonomi. Kyrkan kostar pengar även om vi inte 

har så mycket verksamhet just nu. Bankgironumret är: 824-8056 Swishnumret 

är: 123 570 48 79. 

**************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du är välkommen till mig för samtal som rör ditt liv och din tro. 
Jag har tystnadsplikt.  

Diakon och föreståndare Britt-Marie Magnedahl 

E-post: britt-marie.magnedahl@equmeniakyrkan.nu                                      
Tel mobil: 070-23 80 509 

 

Nästa nummer av Församlingsbladet  för mars  2021  

utkommer i slutet av februari 
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