
Olika tillsammans
Människor är likadana överallt – åtminstone 
om man ser i ett stort globalt perspektiv. Alla 
har samma basbehov – mat och dryck, tak 
över huvudet, en säker och trygg omgivning 
att vistas i, vänner att umgås med. Men man 
kan också konstatera att alla människor är 
olika – med olika temperament, olika intressen, 
olika talanger och begåvning och olika 
bakgrunder. Men Gud har kallat alla att vara 
del i samma familj. 

Att vara syskon i samma familj eller att vara 
lemmar i Kristi kropp uttrycker tydligt att vi är 
mycket nära varandra. Vi bildar en gemenskap 
där alla drar åt samma håll. Vi är bundna 
tillsammans genom Jesus Kristus som är vår 
Herre och som har kallat oss att leva 
tillsammans med honom och med varandra. Vi 
har alla fått samma kärlek och nåd.

Paulus har en hälsning till oss: Som Guds 
utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä 
er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, 
mildhet och tålamod. Ha fördrag med 
varandra och var överseende om ni har något 
att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit 
er skall också ni förlåta. Men över allt detta 
skall ni ha kärleken, det band som ger 
fullkomlighet. Kol 3:12-14 Denna uppmaning 
utgår ifrån att det inte alltid är så lätt att finna 
enighet i gemenskapen. 

EKONOMI
TACK till alla som regelbundet stöder församlingen 
med sina gåvor! Era bidrag hjälper till att hålla 
verksamheten i gång. Det finns plats för flera som vill 
hjälpa till med ett månatligt bidrag. Kollekterna under 
många månader har uteblivit och budgeten håller inte 
riktigt.

Det går bra att ge en gåva också på MobilePay: 
76942 i stället för den kollekt du skulle ha gett i 
gudstjänsten. Alla bidrag hjälper oss.

FÖNSTERREPARATION
Det gångna årets stormar har visat att 
församlingssalens fönster är i akut behov av 
reparation. Vindarna har fått fönstren att öppnas flera 
gånger. Vi har offerter för förnyande av fönstren i 
församlingssalen, köket och trappuppgången samt 
byte av glas i fönstren i tamburen. Kostnaderna 
kommer att uppgå till ca 14.850 euro. Vi vädjar till 
dig som har en möjlighet att ge en gåva för detta 
projekt. Använd församlingens konto FI71 4055 2950 
0033 37, referensnummer 1009 för din gåva. Tack för 
din omsorg!

Fönstren i li l la 
salen är snart 
färdigt 
reparerade.
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Men Gud vill hjälpa oss att få all den kärlek 
och förståelse, alla de goda egenskaper vi 
behöver för att kunna bilda en positiv och 
uppbygglig gemenskap. Vi får ta vara på alla 
olikheter och alla de olika gåvor vi fått för att 
få helheten att fungera. Vi kan komplettera 
varandra och då alla får fungera i de 
uppgifter som de är bäst på, blir 
slutresultatet en härlig mångfald där alla har 
sin plats.

Monica Lundgren

Olikheterna hos oss kan lätt skapa 
situationer där vi inte förstår varandra och 
inte kan sätta oss in i hur den andra känner 
och tänker. Vårt sätt att tänka och fungera 
skiljer oss från varandra och det är lätt att 
förarga sig och bemöta den andra med 
oförståelse. 



DÖPTA
Den 28 mars blev Abdul Rahman Saeedi 
döpt i vår gudstjänst. Vi ber att han får växa 
i sin tro.

HÅLL KONTAKT med ensamma 
människor per telefon!
Pandemin har pågått så länge nu att 
många är i stort behov av en pratstund.

KANSLIET är öppet måndagar kl. 11-14. 
Monica Lundgren är anträffbar där eller 
per telefon 045-137 8492. 

KYRKAN är stängd i juli månad och all 
verksamhet har paus. Alla personliga 
initiativ till gemenskap är välkomna!

Monica Lundgrens arbetsavtal slutar 
den 30 juni. Biskopen och 
distriktsföreståndarna arbetar på att 
hitta nya lösningar för pastoral 
betjäning i församlingen.

VI FÖRBEREDER EXODUS FRÅN 
PANDEMINS FÖRTRYCK
I maj öppnar vi gudstjänsterna för några 
deltagare att vara med i kyrkan. Vi 
använder både kyrksalen och lilla salen. Vi 
fortsätter att använda mask och håller 
behörigt avstånd från varandra. 
Vaccinerade personer sitter i kyrksalen och 
övriga i lilla salen. Inget kyrkkaffe. 
I juni håller vi gudstjänster ute om vädret 
tillåter det. Annars är vi inne under samma 
premisser som i maj.
Vi fortsätter att strömma gudstjänsterna på 
Facebook.

TA KONTAKT med Monica om du vill vara 
med i kyrkan!

HEMSIDAN har alltid aktuell information. 
Kolla nuläget på 
www.grankulla.metodistkyrkan.fi

KONSTUTSTÄLLNING
Den 13 maj kl. 12-15 ställer Anna 
Hammaren ut sina konstverk i kyrkan. 
Välkommen att titta in!

OLIKA TILLSAMMANS – vårens huvudtema

G u d s t j ä n s t e r
Söndagen den 2 maj kl. 11
Monica Lundgren talar om Andliga gåvor. Musik: Freja Ebeling.

Söndagen den 9 maj kl. 11
Monica Lundgren talar om Att uppmuntra varandra. 

Söndagen den 16 maj kl. 11
Marjan talar om Att förlåta varandra. 

Söndagen den 23 maj kl. 11
Monica Lundgren talar om Pingstens under. Musik: Freja Ebeling

Söndagen den 30 maj kl. 11
Monica Lundgren talar om Att räcka ut handen till främlingen. Musik: Benjamin 
Peltonen.

Söndagen den 6 juni kl. 11
Marjan talar om Att be tillsammans. Vi samlas ute om vädret tillåter det.

Söndagen den 13 juni kl. 11 
Monica Lundgren talar. Vi samlas ute om vädret tillåter det.

Söndagen den 20 juni kl. 11
Monica Lundgren talar. Vi samlas ute om vädret tillåter det.

Midsommarsamling för alla på Casa Senioris gård.
Söndagen den 27 juni kl. 14 (obs tiden) Program och servering.

PROGRAMAKTUELLT

CASATRÄFFEN samlas på gården 
måndagarna i juni kl. 14. (7 juni, 14 
juni, 21 juni och 28 juni). Vid dåligt 
väder är vi inne i gillestugan.

BÖNEGRUPPEN samlas i kyrkan 
alla måndagar i maj kl. 10. Använd 
mask!


