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L I V E T

EN VÄLSIGNAD 
UNGE

Om barnvälsignelse

UNGA TILLSKOTT
Kyrkkaffet 
föryngras

TILL JORDENS
YTTERSTA GRÄNS

Andakt

Andakt av
Fredrik Södertun

”Så dansa med änglarna, 
dansa mitt barn. Lek 
medan lekarna finns...



ANDAKT

I Apostlagärningarnas inledning 
får vi del av de sista orden Jesus 
säger till sina lärjungar.
”Ni skall få kraft när den heliga 
anden kommer över er, och ni 

skall vittna om mig i Jerusalem och i 
hela Judéen och Samarien och ända till 
jordens yttersta gräns.”
Till jordens yttersta gräns är också det 
tema som Equmeniakyrkan har som 
tema år under läsåret 2019/2020. 

Vad som menas med jordens yttersta 
gräns och vad temat egentligen hand-
lar om finns med många olika tankar 
och åsikter om i vår kyrka. De som job-
bar med det internationella arbetet och 
med mission anser ju förstås att det är 
det som är huvudtanken i temat. Att 
evangeliet ska ut till hela världen och 
den yttersta gränsen är de folk som 
ännu inte fått ta del av evangeliet. 
De som arbetar med det nationella ar-
betet i vår kyrka och de som arbetar 
med alla flyktingar som finns i våra 

församlingar tänker att jordens yttersta 
gräns har kommit oss väldigt nära. Jor-
den är ju rund och det som är nära och 
hemma är jordens yttersta gräns för 
någon annan. Hela världens folk finns 
plötsligt här och hur jobbar vi med 
evangeliet i en för oss ny situation. 

De som är engagerade i miljö- och kli-
matfrågor menar att vi håller på att 
pressa jorden och vårt klimat till sin 
yttersta gräns. Hur kan evangeliet och 
Bibelns budskap tala in i en sådan för-
ändrad världsbild och i en nu närmast 
akut situation?

Alla tre aspekterna ryms idag inom 
detta tema men för att nå med evang-
eliet till jordens yttersta gräns måste vi 
först upptäcka vad evangeliet kan göra 
vid den innersta gränsen, den till vårt 
eget hjärta. Kanske har du upptäckt 
detta för längesedan, kanske har du 
precis börjat upptäcka vad budskapet 
om Jesus kan betyda för ditt liv. Kanske 

är du på en plats i livet där du behöver 
återupptäcka vad evangeliet har för re-
levans i ditt liv. 
Jag tror att ju mer aktiva vi är med att 
försöka arbeta med evangeliet inåt, de-
sto mer kraft får vi att försöka nå med 
det glada budskapet utåt, ända till jor-
dens yttersta gräns. 

Under hösten dominerar trefaldighets-
tiden. En period i kyrkoåret då texterna 
handlar om att försöka förstå vad Jesus 
predikade och vad det kan betyda för 
våra liv. Så låt oss passa på i höst att åter-
upptäcka vad Bibeln kan säga om Jesus 
och om våra liv idag, så att vi får kraft 
att följa Jesu sista uppmaning, att föra 
det glada budskapet om Guds kärlek 
till världen ända ut till Jordens yttersta 
gräns. Så kanske vi kan förvandla värl-
den, varandra och oss själva på vägen. 

/Pastor Fredrik Södertu

.  Forts på nästa sid...

Till Jordens 
yttersta gräns



Nytt & Angeläget

S ofia Wärn och Edvin An-
dersson gillar stunden efter 
gudstjänsten med fika, min-
gel och prat. De har nu tagit 
steget att inte bara vara två 

som älskar att fika, utan nu delta de 
också med liv och lust i arbetet bakom 
kyrkkaffet. Bakar, dukar, diskar och det 
är hur kul som helst!
De menar att de på så vis har lärt 
känna flera nya personer i kyrkan, dels 
i den grupp de arbetar i men också 
genom att många andra kommer fram 
och är intresserade av vad de bakat. De 
har fått mycket beröm för sina kakor 
och det värmer eftersom bakning är 
ett intresse för dem båda.

Sofia tycker att det allra bästa kyrk-
fikat innehåller både det som mättar 
och något sött. Gärna goa mackor med 
ost och marmelad till att börja med 
och sedan en söt avrundning med 

kladdkaka. Edvin är inne på samma 
linje men föredrar frallor, dessa ska 
vara ljusa med frön av vallmo eller 
sesam. Pålägget är viktigt, det bästa är 
om det finns möjlighet att välja lite. 
Han tycker det gott kan finnas ost, 
korv, paprika och marmelad. Även han 
vill avsluta med något sött, men det 
ska vara en kaka, absolut inget godis. 
Drömmar kan det nog bli, det bakade 
han nyss bara för att det är så kul att 
baka.

Slutligen skickar de en hälsning till 
dig som ännu inte tagit klivet in i en 
kaffegrupp:
- Gör det! Det är kul att hjälpa till och 
ju fler som hjälper till i olika åldrar 
desto roligare!

/Hille Wetterberg

Unga tillskott i 
kaffegrupperna

Bibel-
frukost
Beskrivning:I höst bjuder Rosengård-
skyrkan och Slottshagskyrkan in till 3 
bibelfrukostar. Tillsammans reser vi in 
i Apostlagärningarnas värld, vi möter 
de första kristna och låter dem under-
visa oss om sin värld och utmana oss i 
vårt lärjungaskap.

Vi ses lördagar kl 10.00, äter frukost 
tillsammans, lyssnar på undervisning 
och samtalar.
Fredrik Södertun och Sara Sjölander 
leder undervisningen.

Följande datum ses vi:

7 september kl 10.00 i Slottshagskyrkan
12 oktober kl 10.00 i Rosengårdskyrkan
9 november kl 10.00 i Slottshagskyrkan

Meddela gärna om du kommer så att vi 
kan beräkna antal frukostgäster.

Sara Sjölander 0705-386883
Fredrik Södertun 0733-389856

Kör i 
kyrkan
Gerald T Smith leder en körövning i 
kyrkan 18 september. Svenska Gos-
pelverkstaden bjöd in  till en engag-
erad övning med många sångare från 
stadens kyrkor.

Nästa körprojekt blir den 5 oktober. 
Anmäl dig till detta senast den 22/9.

Se mer info på:
 www.slottshagskyrkan.se



Nytt & Angeläget

W ilson sitter tryggt 
i sin fadders famn 
och tittar ner på 
f ö r s a m l i n g e n . 
Storebror Edgar, 

mamma och pappa finns också framme 
i kyrkan tillsammans med pastor Fre-
drik som inleder söndagens gudstjänst 
med en välsignelseakt för Wilson, fyra 
månader. Små kusiner kommer  fram 
och klappar om sin lille kusin som är 
dagens huvudperson.

I Slottshagskyrkan, som är en bap-
tistkyrka inom Equmeniakyrkan, är 
barnvälsignelsen en förbönsakt där 
församlingen tackar och gläds med 
föräldrar och familj för det barn som 

getts som en gåva från Gud. Försam-
lingen uttrycker sin vilja att ta emot 
barnet och finnas till för att tillsam-
mans med familjen vägleda barnet på 
trons väg genom livet.

-Vi valde att låta Wilson välsignas 
av flera anledningar, säger mamma 
Linda. Jag är uppvuxen inom den 
baptistiska traditionen och har alltid 
trott på att bära fram och lyfta upp de 
små barnen och få en välsignelse och 
göra detta tillsammans med försam-
lingen. Min man och jag ville också ha 
ett lite högtidligare ”välkomnande” av 
vårt barn tillsammans med släkt och 
vänner, och då passade detta upplägg 
på flera sätt.

”Så dansa med änglarna, dansa mitt 
barn. Lek medan lekarna finns. Sjung 
till din harpa med strängar av garn, så 
länge du sångerna minns. En dag skall 
du finna att alla är barn i en större men 
klarare lek, där alla får dansa bland 
änglar och garn, där ingen har tid med 
nåt svek.”

Församlingen sjunger Per Harlings 
psalm och Fredrik går runt i kyrksalen 
och presenterar Wilson för barn och 
vuxna, släkt och vänner. En välsignad 
unge omgiven av värme och kärlek. 
     

/Agneta Boström 

En välsignad unge…



Nytt & Angeläget



27 september kl 20-23
Café Kryptan

29 september kl 11–12
Gudstjänst

Totto Renstig leder, Joakim Stenmo 
predikar, Lars Thunberg och Mina Fred 

svarar för musike & sång.

1 oktober kl 14–16
RPG - ”Försök inte lura mig”

Maria Svensson, Brottsofferjouren, 
informerar om bedrägerier mot äldre och 

hur man kan skydda sig. RPG-kören.

5 oktober kl 19–20.30
Gospelkonsert

Medverkande körledare är: Pernilla 
Sandahl och Anna Weister Andersson. 
Dessutom medverkar Paul Mac Innes 

(solist) och Ola Jansson (piano).

6 oktober kl 11–12
Gudstjänst

Med gospelkör från gospelhelgen, 
Fredrik Södertun predikar

9 oktober kl 20-23
Scout

11 oktober kl 20-23
Café Kryptan

12 oktober kl 10-11
Bibelfrukost

I höst bjuder Rosengårdskyrkan och 
Slottshagskyrkan in till 3 bibelfrukostar.

Se info i bladet.

13 oktober kl 11-12
Gudstjänst

Agneta Boström leder, Fredrik Södertun 
predikar, för musik & sång svarar Ragnhild 

Fred, Mina Fred och Bea Sandell.

15 oktober kl 14-16
RPG - ”Dag Hammarskjöld”

Pingstkyrkan

20 oktober kl 11-12
Gudstjänst för alla åldrar

Fredrik Södertun predikar, Barnkören Joyful 
medverkar under ledning av Elisabeth Falk 

och Hanna Forsberg.
13.00 Församlingsmöte

25 oktober kl 20-23
Café Kryptan

27 oktober kl 11-12
Gudstjänst

Karin och Michael Ljungberg leder, Rolf 
Hamark predikar, AnnaChristin Martinsson 

spelar och Anders Mårtensson sjunger..

29 oktober kl 14-16
RPG - ”Mitt liv med musiken”

Slottshagskyrkan

3 november kl 11-12
Gudstjänst

Ingela Dalesjö leder, Charlotte Thaarup 
predikar, Gospelkören sjunger under 

ledning av Elisabeth Falk.

6 november kl 18-19
Scout

8 november kl 20-23
Café Kryptan

9 november kl 10-11
Bibelfrukost

10 november kl 11-12
Gudstjänst

Fredrik Södertun predikar

12 november kl 14-16
RPG - ”Mongoliet 

– landet med den blå himlen”
Pingstkyrkan

17 november kl 11-12
Gudstjänst

Fredrik Södertun predikar, 
Lars Thunberg spelar, Lena Carlsvärd 

& Hanseric Orre sjunger.

22 november kl 20-23
Café Kryptan

24 november kl 11-12
Gudstjänst

Totto Renstig leder, Fredrik Södertun 
predikar, Jenny Wärn sjunger.

26 november kl 14-16
RPG - ”Hur viktig är maten för dig? 

Myter, fakta och nyheter”
Slottshagskyrkan

27 november kl 18-19
Scout

1 december kl 11-12
Gudstjänst

Magnus Frnzén leder, Fredrik Södertun 
predikar, Projektkör

6 december kl 20-23
Café Kryptan

8 december kl 11-12
Gudstjänst

Agneta Boström leder, 
Bengt Åkesson predikar

A L M A N A C K A N
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Vår expedition är bemannad förmiddagarna. Vi avlyssnar telefonsvararen och läser e-post regelbundet. 
Du är välkommen att höra av dig på telefon 042-13 26 38 eller på mail: expedition@slottshagskyrkan.se

 
Redaktionsgruppen som gjort den här tidningen består av: Heléne Wetterberg, Magnus Franzén, 

Agneta Boström Fredrik Södertun och Hanseric Orre. Hör av dig till Heléne med synpunkter och idéer om innehållet.
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