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Månadens tanke
På väg på livets väg.
Kung David, den store poeten som skrivit Psaltaren i
Bibeln, skriver i psaltarpsalmen 91: 2 ”Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på”. Kung
David, som var en av sin tids mäktigaste och rikaste, var
van vid välgång och misslyckande.
Han hade sett krigets fasor och fredens välgång.
Kung David visste betydelsen av beskydd när förstörelse
nalkades och att personligen bli drabbad av nederlag.
Även en kung kan konstatera att all världens rikedomar,
eller god hälsa och framgång inte varar för evigt, detta
är en gammal och välbeprövad erfarenhet.
Av erfarenhet vet vi att människan behöver trygghet,
stabilitet, mening och sammanhang, som inte heller är
självklara för alla.
Frågan är var finner vi det som består för alltid, som
alltid ger trygghet och beskydd?
Kung David fann det trosfasta, meningen och sammanhanget i Gud.
Gud var hans borg, till Gud tog han sin tillflykt i motgång
och välgång.
Så det kan vi också göra, ta vår tillflykt till Jesus Kristus,
vår Gud.
Jesus Kristus är vår klippa, vår borg och vår frälsning.
Till Jesus Kristus kan vi komma, i smått och stort, be om
hans läkedom, förlåtelse och välsignelse. Jesus som är
vår Gud förmår allt, därför att han älskar oss och vill vår
räddning.
Det här nya året får vi ta oss an i Jesus mäktiga namn.

Yildiz Gunnarsson, präst

Öppna kyrkor
För att minska smittspridningen av Covid-19 så firas
inga gudstjänster i våra kyrkor. Max 8 personer får vistas
samtidigt i våra kyrkor.

Den aktuella kyrkan för varje söndag är öppen
kl. 10-12 med en kort andakt kl. 10 och kl. 11.
Varmt välkommen!
17/1
24/1
31/1
7/2
14/2
21/2
28/2

Eftra kyrka
Asige kyrka
Slöinge kyrka
Årstads kyrka
Abilds kyrka
Eftra kyrka
Slöinge kyrka

Ny kollega!

Ingegerd Fredlund vikarierar i
Susedalens församling för Adrian
Sandström Dali, som musiker,
organist och barnkörledare mm
fram till sommaren 2021.Hon
flyttade från Stockholm för ca ett
år sedan, där hon varit frilansande
harpist i hela sitt yrkesverksamma
liv, till Ugglarp tillsammans med maken, där de
tänkte njuta av härliga Halland med massa nya
möjligheter, tex närheten till övriga Europa mm!

Längtan

Vad längtar du efter i dessa tider?? Under våren
kommer vi att göra en utställning som ska vandra
bland våra kyrkor. Vi hoppas att ni vill vara med och
bidra med bilder, teckningar, texter, dikter ja allt
som ni förknippar med det vi längtar efter. Ni kan
lämna era bidrag i våra öppna kyrkor, på mail
carolina.mattgard@svenskakyrkan.se eller komma
förbi våra församlingshem. Tänk på att det som ni
lämnar in kommer att visas för allmänheten och genom er medverkan ger ni oss tillåtelse att använda
materialet. Glöm inte fråga ev personer på bilden.

Korsordet ”Den första julen”

Tack till er alla som deltog i vårt korsord. Vi
har dragit två vinnare Ivar Thorstedt och Irene
Ivarsson som vinner en presentcheck på Sia
glass och en reflex. Alla ni som var med får en
reflex på posten.

Kontakta oss
Församlingsexpedition
0346-372 30
Telefontid mån-fre kl. 09-16
Ulla Lundin, administratör
Telefon: 0346-372 31
Sms: 072-465 32 96
Natascha Heidari, diakoniassistent
Telefon: 0346-372 36
Sms: 072-465 33 01
Yildiz Gunnarsson, präst
Telefon: 0346-372 32
Sms: 072-465 32 97
Björn Kylberg, präst
Telefon: 0346-372 33
Sms: 072-465 32 98
Carolina Måttgård, fritidsledare
Telefon: 0346-372 38
Sms: 072-465 33 03
Frida Alfredsson, fritidsledare
Telefon: 0346-372 37
Sms: 072-465 33 02
Ingegerd Fredlund, musiker
Telefon: 0346-372 47
Sms: 072-465 33 10
Ulf Segerberg, musiker
Telefon: 0346-372 34
Sms: 072-465 32 99

Jennie Andersson, områdeschef
Telefon: 0346-371 10
Sms: 072-465 32 19
Lennart Nordh, vaktmästare
Telefon: 0346-372 40
Sms: 072-465 33 04
Mats Wie, vaktmästare
Telefon: 0346-372 42
Sms: 072-465 33 06
Helén Nilsson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 41
Sms: 072-465 33 05
Stella Johansson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 43
Sms: 072-465 33 04

Webb:
www.svenskakyrkan.se/falkenberg
Jesus sa: Följ mig!
Du kan också följa oss på
facebook!
Susedalens församling

Websända gudstjänster
Utöver öppen kyrka med enkla andakter, fortsätter
de digitala gudstjänsterna. De läggs som vanligt ut
på våra Facebook-sidor, samt Falkenbergs Pastorats
Youtube-kanal och hemsidan:

www.svenskakyrkan.se/falkenberg/
webbsanda-gudstjanster

Verksamheter

Just nu är alla grupper, körer och aktiviteter
pausade. Vi uppdaterar på hemsidan och sociala
medier så fort vi vet när vi kan öppna.

