
 

 

Måndagsbrev till alla Skogsängskyrkans medlemmar och 

vänner vecka 46. 

Igår hade vi en fin gudstjänst där Sara predikade om kluvenheten inför liknelsen om de tio 

brudtärnorna, där några var oförståndiga och andra förståndiga och tog upp alternativa 

handlingsalternativ och frågor kring om de hade kunnat agera annorlunda i stunden. Vi fick 

också hälsa en ny medlem, Natalie Aktas, välkommen i församlingen, och det är alltid roligt att 

få be för en ny person i vår gemenskap. När det kommer in nya personer i en gemenskap så är 

det alltid saker som förändras på något sätt. Varmt välkommen Natalie! 

 

På det efterföljande församlingsmötet stod ekonomin i fokus. Kassören visade en nedåtgående 

kurva vad gäller likviditeten (dvs kassan) och vi behöver vända utvecklingen. För det första 

behöver vi ha en bra julmarknad. Sedan hade vi ett bra samtal där först alla fick någon minut att 

tänka på egen hand, sedan prata två och två om olika förslag och slutligen redovisa och samtala i 

hela gruppen. Det var allt från olika konkreta förslag till tankar om vad Gud vill med vår 

församling. Beskrivningen av Kristi kropp där vi är olika och har olika saker att bidra med 

framkom tydligt i samtalet.  

 

Min personliga slutsats som pastor efter samtalet är följande: För det första behöver vi utlysa 

förbön för församlingen och söka Guds ledning och låta Anden leda oss på vägen. För det andra 

finns det en vision för församlingen att vara en mötesplats för familjer till andlig och social 

uppbyggelse. Ett förslag som kom igår var att erbjuda barnkalas, vilket är en aktivitet som ligger 

i linje med en sådan vision. Att finna nya aktiviteter som skapar relationer, 

evangelisationsmöjligheter och samtidigt genererar intäkter till församlingen är vad vi som 

församling behöver. Alla förslag och tankar mottages tacksamt och kan ges till ordförande 

Hanna Daub, eller till Sara och mig så vidarebefordrar vi det till styrelsen och Hanna. Det fanns 

några fler förslag som ligger i linje med detta. Samtidigt som vi ska komma ihåg de åldersrika i 

församlingen och de behov och möjligheter som finns i den gruppen.    

 

Kom ihåg inte kollekten till församlingen oavsett var du är! 

 

Församlingsmötet valde också en valberedning som består av Hanna Lindquist och Susanne 

Bergström, och de kommer att höra av sig angående de olika uppdragen i församlingen som skall 

väljas på årsmötet. Ordförande Hanna Daub informerade om Equmeniakyrkans kyrkokonferens i 

september och tre frågor som blev speciellt omdebatterade. Det gällde klimatfrågan där 

Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge, Internationell mission där man vill dra ned på antal 

länder man bedriver mission i, samt HBTQ där Equmeniakyrkan vill verka för att HBTQ-

personer inte ska diskrimineras i kyrkan. Det är upp till varje församling att besluta i 

vigselfrågan och det finns anledning för församlingen att föra samtal kring dessa frågor, utan 

krav på beslut.  

 

Det informerades om ett förslag till stadgeändring. Det är styrelsen som anser att det är dags att 

uppdatera stadgarna, eftersom samfundet har nytt namn. Därför föreslås att församlingen gör ett 

namnbyte till ”Equmeniakyrkan, Rönninge” i stället för Rönninge Missionsförsamling. Det 

kommer också att stå i stadgarna ”(tidigare Rönninge Missionsförsamling)” så det framgår att 

detta är samma församling som bytt namn. Förslaget innebär att beslut tas på ett församlingsmöte 

och på årsmötet 2022.   

 



 
 

 

Julmarknaden 27/11! 

Julmarknaden närmar sig och jag hoppas du tycker det är en rolig sak som skapar 

arbetsgemenskap i församling. Efter församlingsmötet igår är det extra viktigt att vi bidrar på det 

sätt vi kan så församlingen kan arbeta mot de mål och visioner vi har beslutat om. Det finns listor 

i kyrkan att skriva upp sig på om Du inte redan gjort det, annars kan du maila mig eller diakon 

Sara Stignäs så fyller vi på listorna. 

  

Att skänka; 

• Sponsra Lotterivinster och priser 

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

• Hantverk av olika slag, kanske också julinriktat 

 

Att bidra praktiskt: 

• Hantverks- och pysseldagen 20 november.  

• Ställa iordning kyrkans lokaler under dagtid på torsdagen för de som har möjlighet. 

• Det behövs personer som kan komma och paketera till Handelsboden under tisdag och 

torsdag, både dagtid och kvällstid. 

• Fredag kväll ska allt plockas fram, komma på plats och göras klart.  

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

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

 

Veckan som kommer: 

• Måndagskväll är det scouter och efteråt börjar scoutledarna kursen Leda scouting-kurs som 

ska pågå tre måndagskvällar i november/December. Det är equmenia, Stockholmregionen 

som ansvarar för kursen. 

• Måndagskväll kl 18 är det Hela Människans höstmöte i Stuvstakyrkan, för familjen 

Isaksson numera tillhör. Peder Edin är församlingens ombud, men det finns plats för fler.  

• Det är morgonbön onsdag klockan 9.15 i kyrkan.  

• Lördag 20 november 13-17 är det hantverks- och pysseldag i kyrkan inför julmarknaden. 

Alla är välkomna att komma och göra saker till försäljning. 

• På söndag 21 november är det gudstjänst Sven-Gunnar Lidén ansvarar och predikar. Det 

finns kaffe och kaka till kyrkkaffet, vill man ha något annat går det bra att ta med eget.  

Kommande händelser 

• Söndag 12 december Luciatåg.  

• 20 december gemensam gudstjänst i Vårstakyrkan kl 11. Vi sjunger in julen och Majsan 

Eriksson framför en dramatisering av Maria. 

Böneämnen: 

• Tacka för allt gott du fått.  

• Be för församlingens ekonomi och julmarknaden. Be om vishet i processen hur 

församlingens gemenskap och arbete ska utvecklas nu efter pandemin. Be att människor 

får en andlig längtan och att vi kan vara delaktiga att möta den.  

• Be att Gud välsignar styrelsen och allt arbete som görs i vår församling.  

• Be att det kommer fler till församlingen som kan bidra med sina gåvor.  

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

• Be att världens länder enas att lösa klimatkrisen. 



 
 

• Vi ber för den kristna kyrkan i världen.  

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

• I Equmeniakyrkans förbönskalender den här veckan:  

EQUMENIA  

Gud, vi ber för Equmenia, som i helgen haft sin riksstämma. Vi ber för ombuden som 

deltagit, för styrelsen som förberett ärenden och alla funktionärer som gjort den möjligt. Låt 

var och en uppleva att de är med och skapar en levande rörelse för barn och unga. Vi ber för 

den nya styrelsen och alla som ska vara med och förverkliga de besluts som tagits.  

KONGO KINSHASA 

Vi ber för samarbetskyrkan CEBU och den ledarkris som rörelsen genomlidit under en tid. Vi 

ber om fred och försoning och att kyrkan framgent framförallt ska få vara ett ljus och ett salt 

i den här världen. Vi vill också be om välsignelse och beskydd över de nya missionärer som 

rekryterats och som nu förbereder sig för utresa till Kongo-Kinshasa. 

 

Veckans bibelord  
 

Veckans bibelord i Romarbrevet kapitel 12 är som hämtad ifrån söndagens gudstjänst och 

samtal. Kristi kropp består av många lemmar med olika uppgifter, tankar, personligheter, 

intressen osv. men tillsammans utgör vi Kristi kropp. Därför är alla i församlingens lika viktiga i 

den uppgift de utför. Vi ska inte kräva av varandra att alla ska göra samma sak, utan istället 

hjälpa varandra att utveckla det Gud har lagt i var och en särskilt. 

 

Paulus betonar ödmjukhet och enhet i vår tjänst i församlingen. Alla förstår vi hur högmod kan 

vara förödande för enheten i en gemenskap. Vi ska tjäna i våra gåvor ”efter det mått av tro” som 

vi fått. Uttrycket syftar på frimodighet i gåvan men också på vår gåvas begränsning. Paulus 

räknar upp sju gåvor: profetisk, tjänande, undervisande, förmanande/uppmuntrande, givande, 

ledande och barmhärtighetens gåva. Det är viktigt att se att dessa gåvor skiljer sig från de listor 

som Paulus ger i 1Kor 12:4-11 och Ef 4:11 och visar på en mångfald av nådegåvor i 

församlingen. 

 

Rom 12:3 - 8  En kropp och många lemmar 

 

I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva 

utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro 

som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika 

uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är 

till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till 

vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som 

undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att 

vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. 

 

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.) 


