Vi ställer om
Det har nog inte undgått någon att det just
nu är väldigt många som är sjuka runtom i
vårt samhälle. Uppmaningarna från
myndigheter och regering är att alla som
kan ska jobba hemifrån och att vi ska
begränsa vårt umgänge så mycket som det går. Detta för att de viktigaste funktionerna i
vårt samhälle ska kunna upräthållas.
Som församling så tycker vi, i en tid som denna, att det är viktigt att visa på vår solidaritet
gentemot dem som måste gå till jobbet och inte har valet att stanna hemma. Detta är
personer som kanske har just sådana där samhällsviktiga funtioner. Men det finns också
många som t.ex driver företag eller arbetar med jobb där man helt enkelt måste vara på
plats.
Vi som jobbar i församlingens verksamhet och vi som vanligtvis kommer till församlingens
grupper och aktiviteter måste erkänna att vi, i detta nu, får ta ett steg tillbaka och
erkänna att: Nu är det återigen inte läge att träffas som vi brukar göra.
Under de närmaste veckorna pausas därför församlingens verksamhet, fram till
dess då smittspridningen har minskat i samhället.
Gudstjänster firas fortfarande på söndagar kl 11.
Vill du ha aktuell information kring läget i verksamheten så är det vår hemsida du ska
kolla på.
Vill du veta mer kring hur vi nu firar våra gudstjänster så klickar du här.

Patrik Hagman
gästade
Ekumeniska
böneveckan
Under vecka 2 firade församlingarna i
södra Tabergsådalen (Månsarps
missionshus, Svenska kyrkan i Månsarp,
Tabergs Missionskyrka och Pingstkyrkan i

Taberg) gemensam bönevecka i
ekumenikens namn. Detta görs varje år för
att visa på den enhet och gemenskap som
finns mellan våra församlingar. I veckan
hade varje församling ansvar för en gemensam bönestund under varje kväll.
Som traition så bjuds även en föreläsare in under denna vecka för att inspirera,
undervisa och skapa intresse. Denna gång bjöds Patrik Hagman in. Han är teolog och
har sitt ursprung i den finska frikyrkligheten, men är nu bosatt i Vadstena och jobbar mot
Linköpings stift. Han har under de senaste åren blivit en person som både skriver och
talar om hur kristendomen, kyrkan och kristna ska kunna leva i ett samhälle som idag
kan klassas som post-kristet. I sin senaste bok "Skapad skapare : essäer om att vara
människa" (2021) samlar Hagman essäer skrivna under de senaste åren som behandlar
människans och Guds varande i det samhälle vi lever i nu.
Det var också från essäerna i sin senaste bok som han tog avstamp i sin föreläsning
som skedde i Missionskyrkan den 15 januari.
Hade du inte möjlighet att vara där? Då finns hela föreläsningen på Tabergs
missionskyrkas youtubekanal.

Gudstjänster under den närmaste tiden
Fjärde söndagen efter Trettondedagen - 30 januari
11 Gudstjänst
David Kyobe-Lule

Kyndelsmässodagen - 6 februari
11 Gudstjänst
Anton Jalnefur

Septuagesima - 13 februari
11 Gudstjänst
David Kyobe-Lule

Sexagesima - 20 februari
11 Gudstjänst
Anton Jalnefur

Fira andakt
hemma
Även om möjlighten fortfarande finns

att komma till kyrkan och fira
gudstjänst på söndagen eller bara
sätta sig i stillhet under
veckodagarna så kan det ibland också
kännas rätt att istället fira sin andakt hemma. Att fira andakt, eller en liten
bönestund, det kan vi göra vart vi än är och det kräver inga ordnade former. Att be ett
tyst kort "Tack för denna dagen" är en lika god bön som någon annan. Men ibland kan vi
behöva stilla oss och ta oss tid för Gud.
På vår hemsida kan du hitta olika former av andakter, böner och tips för dig som vill fira
din andakt hemma

Kontaktuppgifter:
Besöks- och postadress:Tabergsvägen 54, 56250 Månsarp Telefon:+46(36)363040
E-post till Månsarps församling
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