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Jesus hör bön
När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad
om hjälp. ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra
plågor”.
Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom”.
Matteus evangeliet 8:5 ff.
Vi hörde att Jesus befann sig i Kafarnaum, där han möter en romersk
officerare.
För många judar på den tiden, var en romersk soldat den
värsta fienden.
Soldaten stod som symbol för den världsliga makten och hedendom.
Officeraren börjar samtalet mycket förvånande då han kallar Jesus för
“Herre”.
Detta signalerar att officeraren erkänner den makt Jesus själv gjorde
anspråk på, att Jesus är Gud. Jesus svarar honom, ska jag gå till den
sjuke och bota honom?
Detta häpnadsväckande svar som Jesus ger officeraren, gör soldaten
obekväm.
En jude som Jesus kunde omöjligen gå hem till en hedning, en gräns som
officeraren ville bespara Jesus.
Därför säger Officeraren till Jesus “säg bara ett ord så blir pojken frisk”.
Vilken underbar tillit han visar för Jesus makt att bota.
Visst kan vi instämma i vår Herre Jesus förvåning över denne sällsynte
from man, som visar på genuin ödmjukhet inför världsalltets Konung.
Han närmar sig Jesus med en sällsynt tro, han tror att Jesus är livets
medicin som kan bota den som ingen annan kan hjälpa.
Genom att förkasta alla andra andliga makter och krafter som officeraren visar på, lyfter Jesus upp honom som förebild.
Officerarens tro gör bokstavligen Jesus häpen, hoppas vår tro gör Jesus
häpen också.
För att bekräfta Officerarens tro så botar Jesus den sjuke på avstånd.
Dagens evangelium berättar på ett fantastiskt sätt att även vi idag kan
bära varandra i tro, att vi kan trösta den sjuke genom att be för dem
och bära varandras lidanden.
För Jesus finns det inga omöjliga situationer, han är den som är Herre
över allting.

				Yildiz Gunnarsson, präst

Vi välkomnar nya medarbetare

Öppna kyrkor
För att minska smittspridningen av Covid-19 så firas inga
gudstjänster i våra kyrkor. Max 8 personer samtidigt under
öppen kyrka.
Den aktuella kyrkan för varje söndag är öppen
kl. 10-12 med en kort andakt kl. 10 och kl. 11.
Varmt välkommen!
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Slöinge kyrka
Asige kyrka
Årstad kyrka
Eftra kyrka
Abild kyrka

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/webbsandagudstjanster

Vi söker valförrättare till kyrkovalet 2021
Den 19 september 2021 är det dags för kyrkoval.
Vi behöver valförrättare/röstmottagare.

• Den 22 februari börjar Ingrid Eriksson arbeta som diakoniassistent,
till nästa månadsblad får hon berätta mer om sig själv.
Hon kommer nås på telefon: 0346-372 36
• Jennie Andersson som arbetat som tillförordnad områdeschef är inte
längre tillförordnad, den 1 januari blev hon ordinarie.

Intresseanmälan till valet 19 september 2021

Utställningen Längtan

Många valdistrikt
I Falkenbergs pastorat finns 17 valdistrikt där det behövs minst fem valförrättare/
röstmottagare per distrikt. En ordförande leder röstmottagningen. Det finns
också en vice ordförande. Vallokalerna har två varianter av öppettider, 6 eller
11 timmar. I uppdraget ingår utbildning samt att delta i rösträkningen när
vallokalen stängt. Om du blir uttagen kommer du att få e-post till den adress
du uppgivit.

Tack till alla som bidragit med härliga längtan bilder och
teckningar.
Under sportlovsveckan vecka 8 kommer Slöinge kyrka vara öppen
så man kan besöka utställningen när det passar måndag till fredag
mellan 9-15.
Utställningen kommer sen visas på söndagarna i våra öppna kyrkor.

Om du är intresserad av att medverka som valförrättare/röstmottagare på
valdagen ber vi dig att fylla i dina personuppgifter i formuläret på följande
webbsida; www.svenskakyrkan.se/falkenberg/kyrkoval-2021.
Du måste ha fyllt 18 år innan valdagen.

För information
Kontakta kanslichefen Håkan Widepalm,
hakan.widepalm@svenskakyrkan.se eller 0346-371 02
Anmäl dig som valförättare/röstmottagare - läs mer
www.svenskakyrkan.se/falkenberg/kyrkoval-2021

Barn och unga

Vi planerar att starta upp församlingens barn och
ungdomsverksamhet igen den 1 mars. Då vi hållit stängt pga.
pandemin. Vi ser fram emot en härlig vår tillsammans.

Fasteaktionen 2021

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst
möjlighet
att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller
att sälja frukt och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och
handsprit för att hålla en god handhygien är omöjligt för människor
som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.
De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av coronapandemin. När
samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act
Svenska kyrkan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och
rättighetsbaserat.

De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska,
inkluderande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans kan vi göra
skillnad. Låt oss göra det.
Din gåva räddar liv!
FASTEAKTIONEN 2021

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA TILL

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

svenskakyrkan.se/act

Gåvor som förändrar
* 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.
* 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt.
* 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma.
* 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.
* 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.
* 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.
* 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under
coronapandemin.

Kontakta oss
Församlingsexpedition
0346-372 30
Telefontid mån-fre kl. 09-16
Ulla Lundin, administratör
Telefon: 0346-372 31, Sms: 072-465 32 96
ulla.lundin@svenskakyrkan.se

Ingegerd Fredlund, musiker
Telefon: 0346-372 47, Sms: 072-465 33 10
ingegerd.fredlund@svenskakyrkan.se
Ulf Segerberg, musiker
Telefon: 0346-372 34, Sms: 072-465 32 99
ulf.segerberg@svenskakyrkan.se

Ingrid Eriksson, diakoniassistent
Telefon: 0346-372 36, Sms: 072-465 33 01

Jennie Andersson, områdeschef
Telefon: 0346-371 10, Sms: 072-465 32 19
jennie.e.andersson@svenskakyrkan.se

Yildiz Gunnarsson, präst
Telefon: 0346-372 32, Sms: 072-465 32 97
yildiz.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Lennart Nordh, vaktmästare
Telefon: 0346-372 40, Sms: 072-465 33 04
lennart.johansson2@svenskakyrkan.se

Björn Kylberg, präst
Telefon: 0346-372 33, Sms: 072-465 32 98
bjorn.kylberg@svenskakyrkan.se

Mats Wie, vaktmästare
Telefon: 0346-372 42, Sms: 072-465 33 06
mats.wie@svenskakyrkan.se

Carolina Måttgård, fritidsledare
Telefon: 0346-372 38 , Sms: 072-465 33 03
carolina.mattgård@svenskakyrkan.se

Helén Nilsson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 41 , Sms: 072-465 33 05
helen.s.nilsson@svenskakyrkan.se

Frida Alfredsson, fritidsledare
Telefon: 0346-372 37, Sms: 072-465 33 02
frida.alfredsson@svenskakyrkan.se

Stella Johansson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 43, Sms: 072-465 33 04
stella.johansson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/falkenberg
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Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande situation. Den
kräver globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra.
Under de månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder
som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar
arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i
hemmen ökar.

