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Kära Synodmedlemmar!

Årets fjärde Synodinformation innehåller: 
Andakt av Göran Hallberg
Inbjudan till bibelundervisning av Marie Persson, Lennart Sten
Övrig information

En söndag var temat Tro och Liv

Ortispr 6:6 "Se på myran du late, se hur hon gör och bli vis."

Hörde på radio en intervju med Kenneth Fant, tidigare chef
för Filminstitutet och

numera intensiv författare. Han börjar sitt författarskap kl
07 och jobbar ungefär tolv

timmar per dag. Han uttryckte sig såhär: "Det enda en
människa kan berömma sig av är

att vara flitig. Anledningen är att fiffighet gör att
livet ger så mycket tillbaka".

Motsatsen kan man höra i intervjuer med en del ungdomar:
"Vad skall du göra i

sommar?"
Svar:" Slappa så mycket jag kan".
Det kristna perspektivet utmanar med en annorlunda syn 
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som lyder så här: "Den som
vill berömma sig, han berömme sig av Herren". 1 Kor 1:31,

2 Kor 10:17. Att ha fått
arbetsglädje är ju en nådegåva, inte något som jag soul 
människa har åstadkommit, utan
en inre kraft och glädje, som Gud har gett av nåd — sedan 
behövs Andens vägledning så
att det utförda arbetet kan bli till välsignelse i Guds rike, 
lite högtidligt, till Guds ära
och människors välsignelse.
Kommer du ihåg händelsen i Matteus 16:15? Människor 
hade lämnat Jesus på grund av
hans radikala predikningar. Då frågar Jesus lärjungarna:" 
vill också ni gå bort?" och
Petrus svarar: "Herre till vem skulle vi gå, Du har det eviga 
livets ord!" Jesus svar visar
klart att detta inte var något, som Petrus kommit fram till 
genom sitt förstånd. Jesus
säger:" Salig är du Simon Jonas son ty kött och blod har 
inte uppenbarat detta för dig,
utan min Fader, som är i himmelen". Människans förstånd 
är fördunklat, då det gäller
andliga ting. Det ligger liksom ett täckelse över allt sådant.
"0 du Helge Ande kom till oss in.
Med nåd och frid i dina trognas hjärtan bliv.
Din kärleks låga där upptänd och uppehåll.
Du som församlar folken i Herren Jesu Kristi tro — 
endräkteliga."
Amen

Jesu frid önskas dig



Göran Hallberg

I Synodinformation nr 3 skrev Hanna Lindholm om 
kyrkovalet och om Frimodig Kyrka och uppmanade bl a: 
"Genom att rösta på Frimodig kyrka och försöka få andra 
att göra detsamma kan du
hjälpa till med att göra en förändring i Svenska kyrkan."
Plocka gärna fram hela texten igen och se vad Frimodig 

Kyrka vill arbeta för.

Äntligen!

BIBELUNDERVISNING När: Lördagen den 28 
september kl 13.30-15.45 Var: Församlingsfakulteten i Göteborg
Vad: Genomgång av Johannesevangeliet
Vem: Rune Imberg
Övrigt: Kort paus med enkel förtäring. Sprid information
och samordna resan. Lennart Sten eller Marie Persson svarar på frågor
(kontaktuppgifter se nedan)
BIBEL UNDERVISNING
När: Lördagen den 23 november id 10.0045.00 Var: Falkenberg, plats 
meddelas senare
Vad: Bibelstudium över Lukasevangeliet
Vem: Lars-Åke Nilsson, Åsljunga
Övrigt: Mer information kan fås av Lennart 
Sten 0738- 49 36 81 eller 0346-201 90

Kommande synodstämma blir i Stockholm den 4-5 april. Boka 

redan nu in helgen.

Förbönshjälp
Den som önskar få Synodens förbönspärm är välkommen att höra av sig 
till Lena A-Artman, tel 0709-69 28 87 eller se kontaktuppgifter nedan

Nu finns även en namnlista att använda som förbönslista för att vi lättare
ska komma ihåg att nämna varandra



bön inför Herren

Synodinformation via brev eller mail
Glöm inte att meddela till ordföranden om ni tycker det går lika bra att få 

Synodinformation via maj!.

Ekonomin
Gåvor mottages med tacksamhet.
Betala gärna redan nu medlemsavgift för 2013: 200 SEKJpers, 300 

SEK/par på postgiro:78 05 51-8


