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PoS nr 806 
Trädet och grenen och frukten hör samman 

Kristus är ett med sitt folk på vår jord. 
Grenarna dör om de skiljs ifrån stammen. 

Jesus ger näring och kraft i sitt ord. 
 

Vinträd och fruktträd är bara till glädje 
När de ger druvor och frukter och bär. 
Ägaren själv söker frukter på träden, 
Vårdar och vattnar, beser och beskär. 

 
Herre förbarma dig! Rensa och rena! 
Du är vår Herre och vet vem vi är! 
Låt oss få växa till levande grenar,  
rika på druvor och frukter och bär. 

 
Glädje -det är att få växa tillsammans, 

Leva i dig och hos dig få förbli: 
Vi som är grenarna –Du som är stammen! 
Du ger oss näring och grönska och liv. 

 
Glädje- det är att Du själv oss förenar,  

låter oss växa med uppgiften här. 
Då kan vi mogna som levande grenar, 
Rika på druvor och frukter och bär. 

 

”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig 

själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni 

inte är kvar i mig Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig 

och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som 

inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas 

ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord 

blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det” 

Joh 15 : 4-7 



 
 
 
 
 
 

December 
 
5 kl 10.00 Gudstjänst med nattvardsfirande 
   Bernt Broberg, kyrkkaffe 
12 kl 14.00 Grötfest vid scoutplatsen 
24 kl 09,00 Samling vid krubban 
26 kl 10.00 Annandagsgudstjänst 

Scoutprogram hösten 2021 
 
11/9  Scoutstart med budkavlekamp 
2/10  Kanoting på Svartån 
23/10  Pilgrimsvandring 
20/11  Pyssel 
12/12  Grötfest vid scoutplatsen kl 14,00
  

September 
 
12 kl 10.00 Gudstjänst med nattvardsfirande,          

  Bernt Broberg, kyrkkaffe 
26 kl 15.30 Gudstjänst, Mia Gyllgård vi börjar med fika 

Oktober 
 
10 kl 10.00 Gudstjänst med nattvardsfirande,  
   Claes Rangsjö, kyrkkaffe 
24 kl 14.30 Församlingsmöte 
 kl 15.30 Gudstjänst, Håkan Andersson, vi börjar med fika 

November 
 
7 kl 10.00 Gudstjänst med nattvardsfirande 
   Mia Gyllgård, kyrkkaffe 
21 kl 15.30 Gudstjänst, Lasse Andersson, vi börjar med fika 
28  kl 10.00 Adventsgudstjänst Furulid 

Puls 
Måndag kl 18.00 
Fålehagen (tills vidare) 
Andakt inleder… 
….konditionspass eller promenad 

VILL DU gå fort – gå ensam.  
Ska vi gå långt – gå tillsammans. Detta vet varenda gås.  
Därför flyger de i sin framgångsrika v-form, och kommunicerar hela tiden.  
De byter plats, byts av i fronten, vindbrytaren tar mest stryk.  
Ensam är inte stark. Vi människor vet det också men glömmer det ibland.  
 
Demokrati är ett evangelium i praktiken.  
Solidariteten är ett evangelium i tiden.  
Troligen är den största utmaningen just nu att göra plats för solidariteten.  
Den kräver hela tiden något av oss, var och en och tillsammans.  
Ömsesidigt beroende.  
(fritt citerat ur Sändaren 25/8) 
 
Lasse Svensson /kyrkoledare/ 

Vill du vara med;  
kontakta Elin Andersson 0705-892197 


