
 

 

Måndagsbrev till alla Skogsängskyrkans medlemmar och 

vänner vecka 43. 

På grund av min belägenhet med ett svullet ben så kunde jag inte närvara vid gudstjänsten igår 

med alla scouter. Jag mår bättre än förre måndagen men har en lång bit kvar innan det blir full fart 

igen. Det är som om restriktionerna för pandemin fortsätter för min del då jag inte kan ta mig 

hemifrån än. 

 

Från styrelsemötet i måndags via Zoom kan jag rapportera följande: 

 

Kassören lämnade en rapport som visar på ett fortsatt lågt offrande och en sämre likviditet. 

Offrandet i september ligger på 29 250 vilket är under budget. Underskottet i förhållande till 

budget ökar och pengarna i kassan minskar. Vi har ett offrande som ligger stabilt strax under 

30 000 per månad men är under budgeterat, ingen uthyrning och ingen servering.  

 

En diskussion följde om vad som kan göras för att förbättra läget. Styrelsen vill främst tacka för 

alla gåvor som ges till församlingen, både i pengar och i arbetsinsatser och förböner. Merparten 

av församlingens kostnader går till att finansiera lönerna för våra anställda. Inriktningen är att bli 

många som ger litet genom att vi blir fler i församlingen. Dessutom diskuterades möjligheten för 

föreningar att hyra kyrkan för sina årsmöten, se över uthyrningspriserna, kanske ha ett lägre pris 

för ideella föreningar. Vi kan också ordna kulturella arrangemang t ex en vårsalong i kyrkan, 

kombinerad med olika musikinslag, loppmarknad etc. I programbladet för julmarknaden och 

genom affischer på julmarknaden kan man berätta om att man kan hyra kyrkans lokaler. Ett 

gåvobrev, där det står att man lämnat en gåva till Skogsängskyrkans arbete, att ge t ex vid 

födelsedagar. Alla goda förslag mottages tacksamt.  

 

När det gäller planering diskuterade styrelsen gudstjänstlivet, den positiva respons som bön- och 

lovsångskvällen fick och önskan av fler sådana, samt om det finns behov av bibelstudier på 

kvällstid för dem som inte är erfarna vid Bibeln, för vuxna ungdomar samt samtalsgrupper för de 

som vill fördjupa sitt studium. Sara och Sven-Gunnar fick i uppdrag at komma med ett förslag 

inför våren. 

 

Styrelsen föreslår att vi ändrar stadgarna och byter namn till Equmeniakyrkan, Rönninge/Salem 

(tidigare Rönninge Missionsförsamling). Mer information om detta kommer på församlingsmötet 

den 14 november. Det finns frågor från Equmeniakyrkans konferens som kommer att informeras 

om på församlingsmötet den 14 november. 

 

Ulla Jarl meddelar att hon har ett tillfälligt nytt mobilnummer: 073-439 82 23  

 

Julmarknaden! 

Inför julmarknaden finns följande behov Du kan göra: 

• Sponsra Lotterivinster och priser 

• Baka olika saker som matbröd, saffransbröd, kakor. Även julgodis går bra. 

• Hantverk av olika slag, kanske också julinriktat 

• Serveringen behöver hjälp både med bak, servering och disk mm 



 
 

• Torsdagen före Julmarknaden ska hela kyrkan möbleras om och förberedas, många 

behövs. 

• Fredagen ska allt komma på plats, ännu fler behövs. 

• Julmarknadsdagen behövs många för att bemanna alla aktiviteter i kyrkan. 

 

Veckan som kommer: 

• Måndag kväll scouterna träffas i kyrkan.  

• Morgonbönen börjar onsdag klockan 9.15 i kyrkan.  

• På söndag 31 oktober är det GUDSTJÄNST med Sara Stignäs som predikar. Det finns 

enkelt fika, medtag eget kaffebröd.  

 

Kommande händelser 

• Församlingsmöte den 14 november. 

• 15 november Hela Människans Höstmöte. 

Böneämnen: 

• Tacka för allt gott du fått.  

• Be för styrelsen, Sara och det arbete som görs i vår församling.  

• Be för församlingens ekonomi. 

• Be att vi blir fler.  

• Be för alla barn och alla skolor och dess personal.  

• Vi ber för den kristna kyrkan i världen.  

• Be för vår värld med allt som idag oroar människor; be för alla som drabbas av katastrofer 

som översvämningar, bränder, torka, krig och svält. Be att världens ledare gör det möjligt 

att bistå alla människor i nöd.  

• Be för veckan framför oss att Gud ger vad vi och alla behöver? 

• I Equmeniakyrkans förbönskalender den här veckan:   

EQUMENIA  

Herre, tack för Equmenias scouter och ledare. Vi ber att scoutingen ger barn och unga en 

trygg vardag och framtidshopp och att alla får känna sig sedda, inkluderade och älskade. Vi 

ber att våra scouter igenom scoutmöten, hajker, läger och kurser får växa i gemenskap med 

varandra och med dig Jesus.  

LIBANON 

Vi ber för Libanon. Livet för människorna har blivit svårt de senaste två åren. Lönen räcker 

inte längre att betala bensin för att kunna åka till jobbet eller köra barn till skolan. 

Livsbesparingar har gått upp i rök när banksystemet kollapsat. Kyrkan försöker erbjuda 

skolgång och lindra nöd. Vi ber om rättvisa och fred. Herre, förbarma dig. 

 

Veckans bibelord  
 

Paulus gör en summering av kapitel 9-11 genom bilden av olivträden. Det finns ett vilt som var 

hednafolken. Det finns ett äkta olivträd som var den troende delen av Israel med sina rötter ända 

ner till patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Paulus säger att grenar har brutits bort från det 

äkta olivträdet och det handlar om judar som inte tror på Jesus Kristus. Istället har grenar från 

vildoliven ympats in och det handlar om hedningar som i tro tagit emot Jesus. Enda sättet att få 

vara kvar i det äkta olivträdet är att leva kvar i tron på Jesus Kristus. Sedan ger Paulus exempel 



 
 

på hur det nya begreppet ”avund” är tänkt, då han betygar att judar som vänder om till Kristus 

blir återinympade i det äkta olivträdet. Det äkta olivträdet består alltså av judar och hedningar 

som tror på Jesus Kristus. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det handlar om är samma begrepp som vi ser i 

barmhärtighetens kärl (9:24-26) och i löftets barn (9:8). Detta är en bekräftelse på att judar och 

hedningar har en och samme Herre och att alla som åkallar Herren Jesu namn blir frälsta. 

 

Rom 11:17-24  Olivträdet och dess grenar 

 

Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats 

in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. 

Om du gör det skall du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu säger du 

kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, de bröts bort därför att de inte 

trodde, men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt; ty om Gud inte 

skonade de ursprungliga grenarna skall han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och 

sträng: sträng mot dem som har fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet; annars blir 

också du bortskuren. De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det 

står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen 

hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då 

inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd. 

 

Med en bön om att Gud välsignar och bevarar din vecka. 

Sven-Gunnar Lidén, pastor 

 (Med reservation för stavfel, namn blivit fel eller att datum råkar hamna i fel månad med mera.) 


