
Hej! 
 
Du har anmält dig till retreaten ”Tillsammans till källan” del 3 22-24 april på Vägsjöfors Herrgård. 
 
På grund av rådande situation angående Covid-19, Coronaviruset så blir tyvärr denna retreat 
inställd. Detta är en rekommendation från kyrkans krisgrupp att alla planerade samlingar nationellt 
och regionalt är inställda och det är riktlinjer som vi följer.  
 
Vi vill med detta mail skicka med några saker. 
Du är välkommen på nästa  ”Tillsammans till källan” Del 3 som vi flyttar fram till 13-15 november . 
Du har redan en plats bokad där i och med din anmälan som du redan gjort. Vill du inte ha den 
platsen ber vi dig kontakta oss. 
 
Vi vill också skicka med dig en hälsning och läsning för egen del nu när vi är i fastans tid och strax 
innan påsk. Många av oss har dragit sig tillbaka under denna tid på grund av rådande situation men 
det är just detta Fastan erbjuder oss alltid att göra. Det är en tid då vi har möjlighet att enskilt 
fundera kring vad som får min uppmärksamhet. Vad är det som för mig närmare Jesus och vad är 
det som drar mig bort från honom.  
Vi är mitt i en tid då vi får möjlighet att följa Jesu vandring mot korset där vi även går in på 
kärlekens väg. Detta är en tid av reflektion och läsning för att du och Jesus ska få möjlighet att vara 
tillsammans. Vi vill ge dig möjligheten till bibelord som du kan använda i egen läsning och när du 
ber om Andens ledning över dessa stunder så får du det.  
 
Ge dig själv möjlighet att ta vara på det som texten och mötet med Jesus vill visa just dig. Alla 
känslor är värda att lägga märke till både de goda, lätta och de lite klurigare av frustration, tristess 
eller ilska. Spara insikterna och samtala med Jesus om dem. 
 
Vi vill uppmana dig att leta upp en bibelläsningsplan för påsk som finns i ex bibel-appen. Ladda ner 
appen bibeln. Där finns en flik med läsplaner.  
Det finns en särskild del för Fasta & Påsk.  
Det finns plan som heter Vägen till korset.  
Finns också en som heter Jesu sju sista ord.  
 
Om du skulle vilja ha en andakt för varje dag rekommenderar vi en app som heter 
”Pray as you go”  
Den är på engelska och är en daglig andakt på ca 12 min.  
Den innehåller musik, en bibelvers och en reflektion utifrån bibelversen. 
 
OM du önskar att  samtala med någon vill vi gärna finnas till för dig. Då ber vi dig att kontakta 
någon av oss. Kontakta oss genom telefon eller mail så bokar vi en tid tillsammans med dig.   
 
Frans Wingård, diakon Sannerudskyrkan: 073-892 02 20, frans.o.wingard@equmeniakyrkan.nu 
Helena Fhager, pastor Fagerås: 0704-67 16 89,  pastorhelena@kyrkanibyn.se 
Lars Lindgren, föreståndare Vägsjöfors Herrgård: 0560 313 30, info@vagsjofors.se 
Jonas Lundkvist, pastor Nävestakyrkan: 073-028 86 23, jonas@navesta.se 
Anna Gustafsson, regionsamordnare Equmenia Svealand: 070-485 98 38, anna.gustafsson@equmenia.se 
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