Kevät-kesä
2019

Lextorpin seurakunnan
suomenkielinen työ

VIIKKOTOIMINTA
Su 14.00 Jumalanpalvelus (30/6 –25/8kesätauko)
Ke 14.00 Rukouspiiri (pariton vko, 8/5 asti)
Ke 15.00 Raamattupiiri (pariton vko, 8/5 asti)
To 13.00 ( parillisina viikkoina)Lähetyskahvila ( parittomina viikkoina) Torstaikahvila
To 14.30 Kuoroharjoitukset (Kimmo tiedottaa
tarkemmin)
17.00 Lähiradio Majakka 90.6MHz

SEURAT Lextorpin kirkolla
Torstaina 26/9 klo 13:
Mukana Sakari Kalliomaa
ja Kari Teikari.

Kuuntele MAJAKKAA!
90,6 Mhz, torstai klo 17-17.45
kesätauko 1/6 alkaen

Lextorpin kirkolla
on myytävänä
suruadresseja,
kirjoja ja kortteja

Herramme on antanut keskuuteemme synninpäästön väkevän, suorastaan taivaan
avaavan vakuutuksen. Synnit saa uskoa anteeksi evankeliumin lupauksia tai niitä
kuullessa. Lupauksiin saa myös tarttua kristittyjen keskinäisessä lohdutuksessa ja armon vakuutuksissa. Anteeksiantamuksen voi omistaa jumalanpalveluksen synninpäästön kuullessaan tai yksityisessä ripissä. Myös ehtoollinen vakuuttaa samaa evankeliumia: Jeesuksen ruumis ja veri, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Kun uskossa turvaudutaan Jeesukseen, eletään anteeksiantamuksen sisällä.
- Juha Vähäsarja

Jo koittaa kevät lämmin,
maan kaiken uudistaa.
Lyö sydän virkeämmin, ja nuppu aukeaa.
Nyt suodaan ihmisille auringon suloisuus. Kuvastuu kuoleville näin
kuolemattomuus.
Maat, metsät, ilman täyttää
nyt laulu lintujen.
Näin Herra meille näyttää
taas ihmeet luomisen.
On aika unelmoida metsissä rannoilla,
kiitoksen meissä soida sinulle, Jumala.
Virsi 197:1,3

Vilkaisu taustapeiliin – katse eteenpäin tulevaa kohti
Kymmenen vuotta. Kyllä vuodet menee
nopeasti. Reilut kymmenen vuotta sitten
olin ajatuksissa muuttaa työkuvaani.
Hiippakuntapapin työ oli yhä enemmän
ruotsinkielistä työtä eri kursseilla, piispantarkastuksissa ym pippaloissa. Halusin
seurakuntatyöhön ja ennen kaikkea halusin
työtovereita, joiden kanna voisin pallotella
ajatuksiani ja tapaisin säännöllisesti samoja seurakuntalaisia, joille voisin opettaa
Raamattua. Tämä toteutui, kun pääsin
tänne Lextorpiin suomenkielisten papiksi.
Mitä nämä vuodet ovat olleet? Monia eri
asioita. Voin kaivaa muistilokeroistani mm
seuraavaa: Yritimme monia eri työmuotoja,
aloitin kaikkea mahdollista ja kokeilimme
rohkeasti erilaisia asioita. Oli Katekumenaattia, Alfaa, jumisryhmää ja raamattuluentoja. Lauluseuroja ja pieniä tapahtumia
mahtui myös mukaan. Osittain istuin vanhoihin kuvioihin, koska eihän kaikkea vanhaa ja hyvää pidäkään lopettaa. Antoisimpia ovat olleet raamattupiirit ja eri pienryhmät, vaikkapa ihan omatekoinen
kahdeksan illan vaellus Eväsreppu. Tuulikin kanssa teimme hyvää yhteistyötä näissä opetustilanteissa.

Elvin kanssa oli sururyhmää ja
sairaskäyntejä, hartauksia eri vanhainkodeissa. Kimmon kanssa olemme kehitelleet musiikkitapahtumia ja ilmeisesti
ilostuttaneet kuulijoita laulullamme. Kun
Minna tuli mukaan työhön, jatkoin diakoniatyön kuvioissa vähän samaan malliin.
Hyvä on ollut teidän kanssa työtä tehdä.
Olen saanut kannustusta, arvostusta ja
konstruktiivista kritiikkiäkin. Kaikkea sitä
tarvitaan. Kun nyt olen lopettelemassa oloani täällä, olen kulkenut rinta rinnan Rikin
kanssa, josta teille on tulossa uusi paimen.
Hänen kanssaan on ollut yhtä ja toista mielenkiintoista ja olen parhaani mukaan koettanut neuvoa hänelle seurakunnan eri
kuvioita ja työtapoja.
Takana on tietenkin myös synkempiäkin
päiviä. Niistä ei liene tarpeen puhua. Jumalalla on varaa antaa lapselleen erilaisia
polkuja kuljettavaksi. Terveyteni olen
saanut pitää suht koht hyvänä enkä ole
ollut poissa pidempiä jaksoja. Koettelin
vajaat kolme vuotta siipiäni työjohdossa ja
sekin oli kokemus sinänsä. Suomenkielinen työ veti kuitenkin puoleensa, enkä kokenut enää reiluna pelina jatkaa n 20%
osuudella, työnjohdon viedessä 80% työajasta. Olihan siihen ratkaisuuni muitakin
syitä.

Mitä kasvoja nousee mieleeni. Moniakin.
Olette olleet kärsivällisiä minua kohtaan,
sietäneet edesottamuksiani ja melko konservatiivisia mielipiteitäni. Niistä en ole vieläkään luopumassa, vaan aion edelleen
etsiä elämääni suuntaa Jumalan sanasta.
Aivan ihania ihmisiä olette olleet, trollhättanilaiset! Jään hyvillä mielin nyt sivuun siunaten teitä kaikkia ja rukoillen edelleen
puolestanne, jotta saisitte kaikessa
elämässä ja toiminnassa olla hyvän Jumalan turvallisissa käsissä.
Tapaamme vielä varmaan. Siihen saakka
”näkemiin” - ei hyvästi. Jumala teitä kaikkia
siunatkoon!

Näin löydät meidät!
Minna Hellström (diakoni),0520 — 472943
Riki Kuivalainen (srk-avustaja) — 472967
Kimmo Tuomaala (kirkkomuusikko) —472952
Sähköposti: etunimi.sukunimi@svenskakyrkan.se
Kotisivu: www.svenskakyrkan.se/trollhattan/lextorp
Facebook: https://www.facebook.com/lextorpinsrksuomalaiset/

Seurakunta retki Kinnekullaan,
madelplanin kirkkoon ja
Rörstrand centeriin 5/9-19
Lähtö klo 10, hinta 200kr sis.
Ruuat ja kahvit.
Ilmoittautuminen Minnalle 0520-472943 tai
minna.hellstrom@svenskakyrkan.se
(25/8 mennessä)

Syyskauden avajaiset 29/8
Skoftebyssä kirkon tilassa.
Ilmoittautuminen Minnalle 0520-472943

Kesäkahvila 27/6 –22/8 klo 13
Syksyn toiminta käynnistyy
elokuun lopulla
Vanhan ajan messu 25/8

mistä kaikesta hyvästä onkaan
päässyt elämässä osalliseksi. Myös
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattieteellisten tutkimusten mukaan kiitollitakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen
suuden kokeminen on hyväksi ihmija kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan
selle, sillä kiitolliset ihmiset kokevat itrauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjesensä vähemmän sairaiksi ja nukkuvat
lee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että
paremmin.
pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:6-7)
Kuitenkin usein, ellei jopa koko
Tätä kirjoittaessani olemme juuri aloittelemassa
ajan, mieltämme kuitenkin kalvaa huoli
paaston aikaa. Paaasto on 40 päivää ennen
erilaisista käytännön asioista. Riitpääsiäistä vietettävä aika, jolloin meillä on eritävätkö rahat, mitä sitten jos sairastun,
tyinen syy ja mahdollisuus karsia elämästämme
kohtaavatko erilaiset tuhot ja onturhia, huolta lisääviä asioita, ja tarkoituksella
nettomuudet? Kaikki huolemme
varata aikaa hengellisen elämän viljelylle, kuten
voimme jättää Jumalan haltuun rurukoukselle ja raamatunluvulle. Monelle tulee
kouksessa. Hänelle voimme jättää
mieleen paastosta ajatus, että silloin ei saa
kiitoksemme myös siitä hyvästä, mitä
syödä niin paljon kuin haluaisi tai olisi pakko ruolemme saaneet. Vastineeksi hän
koilla enemmän. Kristitylle paastossa ei kuitenhaluaa lahjoittaa meille rauhaa ja
kaan ole koskaan kyse siitä, että olisi pakko
levollisuutta.
tehdä jotain, vaan siitä, että voimme omasta
Jos jaamme Jumalan kanssa
tahdostamme yhdessä toisten kanssa kilvoitella
murheemme, ei meidän tarvitse kantaa
siinä, että luopumalla jostain opimme arniitä yksin, ja jos jaamme hänen kansvostamaan sitä mitä meillä jo on.
saan kiitoksemme, saamme lisää
Se, että tarvitsemme elämässä kaikenlai- hyvää oloa sen päälle mitä olemme
sia asioita on aivan normaalia. Jokapäiväinen saaneet. Varjelkoon Jumala sinua huoleipä, ruoka, vaatteet, asunto ja hyvät ystävät, lehtimasta turhista ja antakoon hän sikaikki tämä on Jumalan lahjaa meille. Kaikkea nulle sen, mitä rukouksessa pyydät ja
sitä, mitä elääksemme tarvitsemme, meillä on tarvitset.
oikeus ja suorastaan velvollisuus pyytää Jumalalta. Kuitenkin, silloin kun pyydämme jotain,
meidän tulisi osoittaa kiitollisuutta, mitä olemme - RK
saaneet. Mikään hyvä, mitä olemme elämässä
saaneet, ei ole itsestäänselvyys. Tämän takia
on hyvä välillä pysähtyä ja oikein miettiä sitä,

KIITTÄKÄÄ JA PYYTÄKÄÄ

