
 

Barnkören Sångfåglarna 
Måndagar kl 16.45-17.30.  
Från förskoleklass och uppåt. Ansvarig ledare: Maria 
Ståhlbom, 0736494745. 

Tonårsgrupp  
Fredagar kl 18:30-21:30.  
Från och med åk 7. På Tonårsgruppen är man med 
hela kvällen och gör aktiviteter tillsammans. Kvällen 
innehåller aktiviteter i form av idrottshall, lekar eller 
något annat kul, sedan fikar vi och har en samling där 
vi pratar om kristen tro. För att vara med i Tonårs-
gruppen anmäler man sig till pastor Elin Westöö, 
eftersom det är en maxgräns på 15 deltagare.  

 
 

(Fortsättning på ”När kartan är blank) 

Vi får samla mod och tillsammans ge oss in i en outforskad 
och oförutsägbar framtid. Det är tur att ha varandra i 
detta, så församlingen hoppas jag ska kunna bli vår ge-
mensamma styrka. Det är också som sagt en trygghet att 
lita på orden om den Gud som, enligt vad det står i Psalm 
23:3, ”ger mig ny kraft, och leder mig på rätta vägar, sitt 
namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något 
ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig 
trygg.”  

Elin Westöö 

     Hälsning från  
         pastorn 

             När kartan är blank 
Förr i tiden hade kartor vita fläckar. Fläck-
ar som var oupptäckta och outforskade 
områden. Upptäcktsresanden gav sig ut på riskfyllda upp-
drag till platser för att erövra både kunskap och de eventu-
ella resurser som fanns där. Detta ledde till att de upptäck-
te att platserna inte alls var tomma och västvärldens histo-
ria av kolonisering är något vi helst av allt skulle vilja glöm-
ma men som vi aldrig får sluta att försöka dra lärdom av.  

Nu för tiden är vi vana vid att tänka att det mesta är ut-
forskat och undersökt. Google har ju till och med ansträngt 
sig att fotografera gator och områden över hela världen. 
Därför är det fascinerande, spännande och lite skräm-
mande att det fortfarande finns saker och ting som vi män-
niskor inte har utforskat. Den mycket populära boken 
”Ålevangeliet” av Patrik Svensson har hjälpt många av oss 
att förstå det. Boken handlar om världens mest gåtfulla 
fisk – ålen, och påminner om att trots våra framsteg inom 
vetenskap har vi fortfarande ingen aning om var ålen fort-
plantar sig. Läser man mer om världens natur och djurliv 
märker man snart att vi är väldigt begränsade, trots att vi 
tror att vi vet det mesta. BBC:s serie ”Den blå planeten” 
visade hur mycket forskare upptäckt om världshavens myl-
ler, men påminde om hur lite vi vet om havens djup.  

Jag tror det är nyttigt att vi människor inser detta och inte 
glömmer bort att vara ödmjuka. För mig betyder tron på 
en god Gud som håller allt i sin hand, och som har den 
övergripande kunskapen, en trygghet. Jag, som gärna vill 
ha kontroll, och ibland har svårt att acceptera det jag inte 
kan bemästra och förutsäga, får försöka släppa taget och 
träna mig i tillit.  

Särskilt viktigt är det i dessa dagar då vi undrar över hur 
framtiden kommer att bli, med tanke på att Coronapande-
min skakat om en hel värld. Kommer vi snart kunna återgå 
till det normala, eller kommer Coronapandemin påverka 
vårt sätt att leva vardagsliv lång tid framöver? Månaderna 
framåt liknar till viss del äldre tiders vitfläckade kartor.  

(Fortsättning på baksidan) 
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LARSLUNDSKYRKANS GUDSTJÄNSTER 
OCH SAMLINGAR I TID AV  

RESTRIKTIONER 
 

Sedan den 22 mars har inget varit sig likt i Lars-
lundskyrkan. En situation som vi alla delat på 
grund av coronapandemin. Vi har samlats till an-
dakt i stället för gudstjänst och senare till guds-
tjänst ute i stället för i kyrkan. Allt i ett lite mindre 
format. Vi har inte ordnat med kyrkkaffe utan tagit 
med eget fika. Flera äldre har inte vågat komma. 

Dagledigträffarna har varit inställda och Öppet Hus 
och Larslundsgården stängde tidigt för terminen. 
Vi har inte heller delat ut något programblad för 
de senaste månaderna. 

Även om pandemin inte är över och mycket fort-
farande känns osäkert, gör vi nu en ”öppning” i 
verksamheten. Vi inbjuder nu till Larslundskyrkan, 
där vi glesat ut platserna så att vi kan hålla avstånd 
och inte vara mer än 50 personer, för att fira guds-
tjänst. Vi kommer att fira nattvard på ett så smitt-
säkert sätt som möjligt. Det blir inget kyrkkaffe, 
men den som vill kan ta med eget fika och dela ge-
menskap med avstånd. Kollekt ger man i en box 
vid utgången eller genom bankgiro eller swish.  

Dagledigträffarna gör fortsatt uppehåll året ut, 
men vi börjar igen med rivning av förbandlinne till 
Kongo en onsdagsförmiddag i månaden. 

Öppen Hus och Larslundsgården gör uppehåll även 
under höstterminen på grund av att många ledare 
är 70+. Däremot inbjuder vi till barnkören Sångfåg-
larna och en ny tonårsgrupp. Se information på 
baksidan. 

SEPTEMBER 

 
13 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST  
Elin Westöö predikar. 
  
16 Onsdag 
10.00 Rivning av förbandslinne till Kongo.  

19.00 BÖN  
 
20 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST (Obs tiden!) 
Vi ser och deltar i en direktsänd gudstjänst från 
Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens.  
Kyrkoledare Lasse Svensson predikar, ordination 
av pastorer och diakoner och webbkör från hela 
landet. Kan ses på YouTube och Facebook. 
 
23 Onsdag 
19.00 BÖN 
 
27 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST (Obs tiden!) 
Vi ser och deltar i en direktsänd gudstjänst från 
Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens.  
Bitr kyrkoledare Sofia Camnerin predikar, Imma-
nuel Gospel och webbkören.  
Kan ses på YouTube och Facebook. 
 
30 Onsdag 
19.00 BÖN 
 

 
 

OKTOBER 
 
4 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST  
Elin Westöö predikar. Elever från Kävesta Folkhög-
skola. Nattvard. 
 
7 Onsdag 
19.00 BÖN 
 
11 Söndag 
10.00 Elin Westöö predikar. 
 
14 Onsdag 
10.00 Rivning av förbandslinne till Kongo. 

19.00 BÖN 
 
18 Söndag 
11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST (Obs tiden!) 
Missionärerna Anne och Carl Sundberg.  
Elin Westöö. Sång Nathalie Lekardal. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella mission. 
  
21 Onsdag 
19.00 BÖN 
 
25 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST 
Christina och Christer Hambre. Sång Lisa Hambre 
Norsten. 
 
28 Onsdag 
19.00 BÖN 
 
 

Larslundskyrkan samarbetar med 
           Studieförbundet Bilda 


