
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

följ mig. Jag skall göra er till 
människofiskare”      
                              Matt 4:19 
 

Brian Doerksen, musiker och artist från Kanada har skrivit några av 

de mest kända lovsångerna som sjungs över världen, ex ”Come now 

is the time to worship”. Kom att tänkta på en av hans sånger som 

tangerar detta med årstider i våra liv. 

 

                        In the winter  (Brian Doerksen) 

    Changes bring a chill as the last leaves fall 

    And the winter closes in 

    I try to stay warm but it's hard alone 

    In the dark night of my soul 

    My heart aches, I feel numb, I struggle to go on 

    When my body breaks when my thoughts have failed 

    Will you love me still 

    Will you love me still in the winter 

    In the winter 

    I remember spring 

    The thrill of budding life 

    Now just a faded memory 

    I gave what I could 

    Did my best to serve 

    Now there's nothing left to give 

    My flesh fails my thoughts collide this question lingers 

    Will you love me still 

    Will you love me still in the winter 

    In the winter 
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Han ska öppna sina förrådshus i 

himlen, så att du får rikligt med 

regn under varje årstid.   
                                             5 Mos 28:12 (LB) 
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Gudstjänster och händelser i februari 2020   
 

1.2     Lördag 12.00  Gospelworkshop med Elna Romberg 

2.2     Söndag 11.00  Nattvardsgudstjänst, Roger Andersson.  

       Gospelkör med Elna Romberg. Tolkning 

       till kinyarwanda. Söndagsskola. 

 

3.2     Måndag 18.00  Bön för stad och församling 

8.2     Lördag 10.00  Lovsångsdans med Julia Gustafsson 

9.2   Söndag 11.00  Gudstjänst, Olof Göthelid. Söndagsskola, lunch 

 

10.2     Måndag 18.00  Bön för stad och församling 

16.2   Söndag 11.00  Gudstjänst, Henrik Nymalm. 

 

17.2     Måndag 18.00  Bön för stad och församling     

23.2   Söndag 11.00  Gudstjänst, Lars Fridefors. Söndagsskola, lunch 

 

24.2     Måndag 18.00  Bön för stad och församling 

25.2     Tisdag 19.00  Lovsångskväll, möjlighet till förbön 

 

 

 

Församlingens Rwandiska grupp samlas lörd 10 - 14 och sönd 14 - 17. 

Söndagsskolan är för barn i åldern 3 - 10 år, Fanny Backman ansvarar. 

Roger finns på plats i kyrkan tisdagar kl 9 - 12. 

 

Församlingens årsmöte äger rum söndagen 15 mars 2020 kl 10.00. 

Behandlas stadgeenliga ärenden, varmt välkomna med! Gudstjänsten kl 

11.00 utgår denna söndag.  

  

 

 

 

 

 

  

 

   Jag satt och funderade över vilket fotografi jag kunde använda för 

denna månads programblad. Jag kom till att ett foto från november 

egentligen duger ganska bra - vädret ser rätt lika ut just nu som då. 

Skillnaden mellan årstiderna ser för stunden ut att ha försvunnit, det 

är ungefär samma väder oberoende av kalenderdatum. 

   Hur är det då med årstider i våra liv andligt sett? Händer det något, 

märker vi skillnader, eller ser allt ungefär lika ut som det alltid gjort? 

Jag tror det är viktigt att reflektera och begrunda hur Gud vill leda oss 

vidare in i nästa årstid eller säsong i våra liv, och i våra församlingars 

liv. Det finns en ständig ström av Guds levande vatten som vill föra oss 

vidare in i Guds syften och i Hans plan. Men för att kunna skönja 

förändring och rörelse, behövs säkert ödmjukhet, förtröstan och tillit 

samt även mod och frimodighet. Gud vill ha oss helt beroende av 

Honom, och därför tror jag Hans vägar inte alltid ser ut som de varit. 

Gud förändras inte, Hans löften är de samma. Men för att våra hjärtan 

skall hållas mjuka och formbara, kanske Han väljer att göra saker och 

ting på annat sätt än tidigare. Väljer vi ändå att följa och att lyda, även 

om det är obekanta stigar?   

   I Bibeln finns många löften om välsignelser från Gud om folket valde 

att lyda och lyssna till Honom. Ett sådant sammanhang återfinns i 5 

Mos 28 

            Han ska öppna sina förrådshus i himlen,  

           så att du får rikligt med regn under varje årstid. (LB) 

Löftet gäller oberoende av årstid. Kanske vi i denna vers kan läsa in oss 

själva och den andliga årstid var och en vandrar i just nu. Lydnad och 

tillit till Honom och Hans bud gör att Han låter sitt livgivande vatten 

strömma till oss, under alla säsonger och perioder i våra liv. 

Säsongerna i våra liv ändras och kommer och går. Det finns tider vi 

minns med glädje och tacksamhet, det finns tider vi minns med smärta 

och helst skulle glömma. Men Guds godhet och trofasthet och Hans 

kärlek att leda och välsigna sina barn består.  

 

 

 


