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&
Baptistförsamlingen

Ödeshög

Juni - Augusti 2020



Immanuelskyrkans församling
Klubbgatan 6, 599 31 Ödeshög

Ödeshögs baptistförsamling
Kvarngatan 3, 599 33 Ödeshög

Kontaktuppgifter

Diakon
Maria Lindström   0709-700 768
maria.lindstrom@baptistkyrkan.se

Ordförande  
Lars-Gunnar Almén  0144 - 104 98
lars-gunnar@lgdata.se

www.baptistkyrkan.se

Församlingen
Plusgiro: 56 76 91-1
Swish: 123 664 21 02

equmenia 
(barn och ungdom) 
Plusgiro: 86 83 90 - 6
Swish: 123 545 57 12 

Ordförande & Kassör
Roland Fransson
0144-105 45
070-511 02 52
roland.fransson@telia.com

Immanuelskykans 
församling 
Bankgiro: 354-9599
Swish: 123 611 01 67

equmenia i Ödeshögs 
(SMU)
Bankgiro: 569-8287
Swish: 123 161 13 83

En hälsning från Owe:

Tack för 7 rika år!  En tid rik av 
mycket...  Den 1 Juli fyller jag 
65 år. Då slutar min tjänst i 
Immanuelskyrkans Församling 
i  Ödeshög. Juni är semester. 

I början frågades jag här och 
var hur det var att vara pastor i 
Ödeshög. Mitt svar då, är mitt 
facit nu: 
”Jag är glad för kärleken 
– från er och till er!” 
  

Owe Schmid



Juni
Söndag 7 juni
10:00 Bibel & Bön
Gunnel Larsson
Baptistkyrkan

Söndag 14 juni
10:00 Bibel & Bön
Maria Lindström
Baptistkyrkan

Söndag 21 juni
10:00 Bibel & Bön
Lars-Gunnar & Christina Almén
Baptistkyrkan

Söndag 28 juni
10:00 Bibel & Bön
Henrik Wågbrant och Hans 
Wågbrant
Baptistkyrkan

Juli
Söndag 5 juli
10:00 Bibel & Bön
Henrik Wågbrant och Hans 
Wågbrant
Baptistkyrkan

Söndag 12 juli
10:00 Bibel & Bön
Henrik Wågbrant, och Hans  
Wågbrant
Baptistkyrkan 

Söndag 19 juli
10:00 Bibel & Bön
Emelie Gunnarsson
Baptistkyrkan

Söndag 26 juli
10:00 Bibel & Bön
Maggan & Ingvar Andersson
Baptistkyrkan

Augusti
Söndag 2 augusti
10:00 Bibel & Bön
Nisse & Tina Martinsson
Baptistkyrkan

Söndag 9 augusti
10:00 Bibel & Bön
Kicki Wahlström, Gunilla 
Mikaelsson. 
Baptistkyrkan

Söndag 16 augusti
10:00 Bibel & Bön
Lars-Gunnar & Christina Almén
Baptistkyrkan

Bibel och bön
En väldigt enkel samling med ett 
bibelstudie/predikan, (antingen 
som hålls på plats eller något 
som visas från internet) och ge-
mensam bön.  
Efteråt finns möjlighet att fika i 
trädgården, så ta med en fikakorg 
och passa på att umgås en stund, 
på lagom avstånd. 



Diakonen har ordet:
När min bror skulle lära sig spela 
piano hemma använde han en tek-
nik som troligen var effektiv, men 
ack så frustrerande att lyssna på.  
Han lärde sig ett stycke i taget. De 
stycken han redan hade lärt sig spe-
lade han extra snabbt, och de styck-
en han övade på spelade han extra 
långsamt. 
Tänkte på det när jag läste detta ci-
tat i min samling. 
  
”Jag hamrade ut mina stackaton. 
Jag bearbetade mina crescendon. 
Och jag dundrade ut mina finaler. 
Dock var det en sak som min lärare 
aldrig blev nöjd med. Resten. 
Paustecknet som uppmanade mig 
att inte göra något. Inget! 
Vad var det för mening med det? 
Varför skulle man sitta framför 
pianot och göra paus när man lika 
gärna kunde hamra på. Jo, därför 
att musiken alltid är skönare efter 
en paus, brukade min pianolära-

re tålmodigt säga. Vid tio års ål-
der förstod jag inte det. Nu någ-
ra decennier senare återkommer 
orden till mig med en skön vishet 
–gudomlig vishet”  (Max Lucado) 

Lite så tänker jag om denna tid vi 
finns i just nu. Det har för några 
blivit ett väldigt långt, ofrivilligt, 
paus-tecken Livet stannade upp, 
eller spelar du väldigt långtsamt. 
Det handlar bara om att vänta och 
hoppas att det kommer ett vaccin 
mot Corona snart. För andra är 
denna tid extra stre-ssig. Du spelar 
snabbt och stressar från ena grejen 
till nästa. 

Oavsett om du sitter och väntar på 
att få spela vidare, eller om du spe-
lar så fort du bara hinner, så finns 
det en sanning som gäller: ”Vare sig 
du sitter eller står vet Gud det.” och 
”Han omsluter dig på alla sidor och 
håller dig i sin hand.” (Psaltaren 
139)

// Maria Lindström

Du har väl inte missat att det finns en tipspromenad uppsatt på 
sommarhemmet? Det kommer nya frågor varje vecka.

Är du orolig? Känner du dig ensam? 

Att ta sig tid att prata om livet i stort och det som händer i vardagen 
är alltid viktigt. Som ”friskvård för själen” . I dessa tider är det extra 
viktigt att ventilera de frågor du har och inte tränga undan dem.
Vill du prata går det bra att boka in ett samtal med vår diakon. 
Det går bra att mötas fysiskt, digitalt eller via telefon. 
Ring 0709-700 768. Nås säkrast Tisdagar 10-12, Onsdagar 18-19


