
Förlora och vinna
När jag var l i ten flicka fick jag, efter 
mycket t jat ,  1 mark för att  kunna åka 
med grannarna och spela bingo. Det 
var spännande och glädjen blev 
otrol ig när jag vann ett  presentkor t t i l l  
Stockmann för 40 mark! Jag kunde 
t i l lsammans med min mamma gå t i l l  
but iken och köpa ett  par 
manchestersammetbyxor och en T-
skjor ta för min vinst.  Sannol ikheten att  
jag för lorat pengarna var ju stor,  men 
den här gången lönade det sig att  
satsa.

Jesus säger:  Den som mister si t t  l iv 
för min skul l ,  han skal l  finna det Matt 
16:25. Här är insatsen l i tet  större. 

Under fastet iden är det många som 
avstår något för att  få t id och 
möjl ighet för något mer betydelseful l t .  
Man avstår från godsaker, sociala 
medier,  nöjen el ler något annat.  Vad 
kan man få i  stäl let? Jag tror att  
många vi l l  st i l la sig och få t id att  
tänka över l ivet och vad det är för 
mening att  leva. Kanske fördjupa 
gemenskapen med Gud i  bibel läsning 
och bön, kanske att  leva mer 
osjälviskt.   Sannol ikheten att  få en 
god utdelning på det är väldigt hög.
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Att satsa l ivet är ändå något helt  
annat.  
Att  överlåta beslutanderätten i  s i t t  l iv,  
att  stäl la al la t i l lgångar t i l l  Guds 
för fogande, att  ge t id och talanger för 
Jesu skul l  – att  avstå från al l t  – det är 
vad Gud förväntar sig av oss. Och då 
ska vi  finna l ivet:  f r id i  hjär tat,  en 
meningsful l  t i l lvaro som är välsignad 
av Gud, löfte om Guds hjälp i  l ivets 
al la si tuat ioner, hopp om evigt l iv 
t i l lsammans med Jesus.

Jesus gav si t t  l iv.
Och jag fick leva.

GEMENSKAPSDAG I INGÅ DEN 21 MAJ
Kom med och träffa vänner från våra syskonförsamlingar i 
södra Finland!

10.30-11 Kaffe och smörgås i Taborkyrkan 
(Västankvarnvägen 111, Ingå Station) 

11.30-13 Guidad rundtur i natursköna Fagervik/
Fagervik gård (ca 7 km västerut från 
Taborkyrkan)

13.20 Färja över Barö-sundet till restaurang 
Scola – en före detta byskola som 
fungerar som restaurang. Där finns en 
stor terrass med magnifik utsikt över 
sundet. Vi äter lunch där.

14.20 Färja tillbaka och till Taborkyrkan
15.10 Gemenskapsstund i kyrkan (bl.a. andakt 

och musik)
16.30 Kaffe med tilltugg

HEMRESA

Vi åker med privatbilar från kyrkan i Grankulla kl. 9. Anmäl 
dig till Monica Lundgren, 045 137 8492 eller 
monica.lundgren@metodistkyrkan.fi senast 9.5!
Alla betalar själv sin lunch på restaurangen. Meddela om 
du har specialdiet!

Monica Lundgren

Gilla vår FB-sida:
Betlehemskyrkan – Grankulla svenska metodistförsamling



BESÖK
Biskop Christ ian Alsted besöker oss 
den 3 apri l  och predikar i  gudst jänsten.
Taborkören från Ingå sjunger i  
gudst jänsten den 10 apri l .
Vi  firar gudstjänst med 
metodistförsamlingen i  Helsingfors på 
påskdagen. 

BÖNEGRUPPEN
Bönegruppen samlas i  kyrkan 
måndagar kl .  10. Sista bönemötet för 
terminen är den 30 maj.

CASATRÄFFEN
Casaträffen samlas måndagar kl .  14 i  
Casa Senior i  – inte på påskannandag. 
Den sista träffen är den 30 maj.  På 
midsommarsöndagen 26.6 kl .  15 har vi  
en kaffestund med program och andakt 
på gården för al la. 

SÖNDAGSSKOLAN
Tidtabel l  för söndagsskolans träffar 
meddelas på hemsidan och facebook 
och genom personl iga meddelanden. 

KANSLIET
Kansl iet är öppet måndagar kl .  11-13.
Pastorn är på vintersemester 18-24 
apri l .  Hon har ledigt veckoslut 29.4-1.5 
och sommarsemester 29.6-24.7.

Under jul i  månad har vi  ingen 
verksamhet i  kyrkan.

EN VÄLSIGNAD SOMMAR  önskar vi  
varandra!

FÖRSAMLINGSKONFERENS
Nytt datum för konferensen är t isdagen 
den 5 apri l  k l .  18.

STORT TACK
t i l l  Maria Björklöf som hjälpte oss att  
k lä om altaret! Hon använde en hel 
arbetsdag t i l l  at t  krypa omkring på 
golvet och fästa tyget med en 
specialpistol .  Dessutom skänkte hon 
si t t  arbete t i l l  församlingen som en 
gåva. Hon har vari t  på många läger på 
Jumijärvi  i  s in ungdom. Tack också t i l l  
Moa Hamberg som var med i  projektet!

INSPIRATIONSHELG
Kyrkan ordnar en helg i  Kangasala på 
Pyysalon toimintakeskus den 13-15 
maj.  Pr iset är 160€ .  Talare är Vivian 
och Boris Salo. Andreas D Forsberg 
leder lovsången. Anmälan senast den 
15 apri l  t i l l  Camil la Klockars. Vi  
försöker samåka från Grankul la.

KYRKAN  UTHYRD
Från och med apri l  månad kommer 
kyrkan att  vara uthyrd t i l l  ol ika grupper 
från den evangel isk- lutherska kyrkan i  
Grankul la under några vardagar.
Lördagarna i  apri l - juni har vi  en grupp 
med ryska baptister i  kyrkan kl .  11-14. 
När vi  har förrättningar ändras deras 
t ider. 
Eventuel l t  kommer andra grupper 
också att  hyra in sig i  kyrkan.
På anslagstavlan finns en kalender där 
vi  skr iver in al la bokningar.

PROGRAM APRIL-JUNI 2022

PROGRAMAKTUELLT

Söndagen den 15 maj kl.  11
Gudstjänst.  Mayvor Wärn-Rancken predikar 
och leder gudstjänsten. Musik: Tomas 
Höglund. Kyrkkaffe.

Tisdagen den 17 maj kl.  19
Bibelsi ts med Monica Wiik.

Lördagen den 21 maj
Utfärd t i l l  Ingå där södra Finlands metodister 
samlas t i l l  gemenskapsdag. Se program på 
baksidan! 

Söndagen den 22 maj kl.  11
Gudstjänst med nattvard. Monica Lundgren. 
Musik: Tomas Höglund. Kyrkkaffe.

Söndagen den 29 maj kl.  11
Gudstjänst.  Monica Lundgren. Kyrkkaffe.

Pingstdagen den 5 juni kl.  11
Gudstjänst.  Monica Lundgren. Kyrkkaffe.

Söndagen den 12 juni kl.  11
Gudstjänst.  Monica Lundgren. Kyrkkaffe.      

Söndagen den 19 juni kl.  11
Gudstjänst.  Monica Lundgren. Kyrkkaffe.

Söndagen den 26 juni kl.  15 
(midsommarsöndagen)
Gemenskap i  Casa Senior is trädgård. 
Somrigt program, kaffe och andakt.

I  jul i  har vi  inget program i  kyrkan.
I  august i  samlas vi  t i l l  den första 
gudstjänsten den 7 augusti  k l .11.

Söndagen den 3 april  kl.  11  
Gudstjänst.  Biskop Christ ian Alsted predikar.  
Tomas Höglund medverkar med sång och 
musik. Kyrkkaffe.

Tisdagen den 5 april kl. 18 
Församlingskonferens. Df Camil la Klockars 
leder konferensen via Zoom.
Vi går bl.a. igenom församlingens bokslut 
och väl jer nya personer t i l l  
för troendeuppgif ter.

Söndagen den 10 april  kl.  11  
Gudstjänst.  Monica Lundgren. Taborkören 
från Ingå besöker oss och medverkar med 
sång och musik. Kyrkkaffe. Offer för MKU – 
kyrkans ungdomsförbund. 

Långfredag den 15 april  kl.  11  
Gudstjänst med nattvard. Monica Lundgren. 

Påskdagen den 17 april  kl.  11  
Gudstjänst med församlingen i  Helsingfors. 
Tuula Sahl in predikar. Monica Lundgren 
leder. Luut Klaver medverkar med musik. 
Kyrkkaffe.

Söndagen den 24 april  kl.  11  (Obs! 
t iden) Kyrklunch med andakt.  Hans Växby. Vi 
får njuta av ukrainsk mat.

Onsdagen den 27 april  kl.  19
Bibelsi ts med Monica Wiik.

Söndagen den 1 maj  – Ingen gudstjänst!

Söndagen den 8 maj kl.  11
Gemensam tvåspråkig gudstjänst med den 
svensk- och finskspråkiga evangel isk-
lutherska församlingen i  Grankul la. Kyrkkaffe.

Den nyaste informationen finns alltid på hemsidan! Ändringar kan bli möjliga.




