
 

SEMESTERTIDER 
 

Miriam v 26 - 30 
Robert v 26 - 28 
Henrik v 28 - 32 
Håkan v 34 - 37

Under Henriks semester är du välkommen att höra av dig till någon av 
församlingsledarna: 
 

Berit Göranson   070 - 688 05 25  
Dag Göranson    070 - 331 44 90 
Leif Martinsson  070 - 541 44 95

Jag vågar påstå att de allra flesta av oss 
längtar efter en tillvaro som påminner lite mer 
om tiden före coronapandemin. Ån så länge 
har jag inte mött någon som gillar att leva 
med social distans till familj, vänner eller 
församlingen. Tack och lov så är Gud inte 
heller den som distanserar sig från oss. 
Tvärtom! Genom Jesus blir det tydligt att han 
vill komma nära och möta med oss. 

I en tid när pandemin har gjort det 
nödvändigt att skala av och ställa om så har vi 
samtidigt fått en anledning att fundera på vad 
som är viktigast i livet och vad som är 
sekundärt. Det gäller inte minst församlingen. 
För vad gör det med oss när vi inte kan 
samlas till gudstjänst? Vad kan vi vara utan 
och vad kan vi inte göra avkall på? 

Som kyrka finns vi inte här för vår egen skull. 
Vi är Kristi kropp som samlas för att tilbe 
Jesus Kristus och som sänds ut i vår stad och 
värld för att vittna om Honom som är vår 
Herre och Frälsare. Den dag vi får för oss 
något annat är vi inte längre en kyrka värd sitt 
namn. 

Under 2019 låg fokuset på det där 
livsavgörande mötet som vi alla behöver göra 
med Jesus. Ett möte som sätter oss fria och 
formar oss till lärjungar som inte längre lever 
våra liv för oss själva utan för den uppståndne 
Kristus.  

Under 2020 är vårt ledord växt och första 
hälften av året har handlat om den inre 
mognad och växt som är nödvändig för att 
efterföljelsen inte ska stagnera och sakta 
tappa sin livskraft. 

Efter sommaren skiftar vi fokus för att mer ta 
fasta på den yttre växt som är en naturlig del 
av att vara en levande, Jesus-centrerad kyrka. 
För det är ju inte bara i fråga om pandemin 
som vi längtar efter genombrott. Vår längtan 
och strävan som församling är ju att göra 
Jesus känd, trodd och efterföljd men för att 
det ska ske krävs ett genombrott i våra liv och 
i församlingen. 

En bit in på hösten kommer vi sedan med 
hjälp av breven till de sju församlingarna i 
Uppenbarelseboken kapitel 2-3, ta reda på 
vad Jesus hade att säga till sin kyrka och på 
vilket sätt det angår oss idag. 

Just nu planerar vi för att fira gudstjänst i 
kyrkan (som även kommer streamas) från och 
med den 16 augusti. Söndagen därpå (23 
augusti) hoppas vi på att kunna samlas till 
församlingsdag på Bobergsgården. Mer 
information kommer i vecka 33 när jag är 
tillbaka efter min semester och när vi vet mer 
om myndigheternas aktuella råd och 
bestämmelser. 

Henrik Korslind 
Pastor & föreståndare

Längtan efter genombrott
Juli - augusti 2020






TULLBROKYRKANS KONTON
Bankgiro: 367-7275 
Handelsbanken: 6234 34 653 422 
Swish: 123 521 836 7 

BROHJÄLPEN

0346 - 71 14 10 
www.brohjalpen.se 
info@brohjalpen.se 
 
Öppettider:  onsdagar 13:00 - 17:00 
  torsdagar 13:00 - 17:00    
  fredagar 13:00 - 17:00    
  lördagar 10:00 - 13:00

BROHJÄLPENS FÖRESTÅNDARE
Håkan Fermergård 
070 - 829 29 19 
hakan@brohjalpen.se

TULLBROKYRKAN 
0346-179 10 
www.tullbrokyrkan.se 
info@tullbrokyrkan.se

PASTOR & FÖRESTÅNDARE
Henrik Korslind 
0730 - 55 95 21 
henrik@tullbrokyrkan.se

SAMORDNARE 
BARN, UNGDOM, FAMILJ & DIAKONI

Miriam Åkerblad 
0732 - 646174 
miriam@tullbrokyrkan.se

KONTORSASSISTENT

 Berit Göranson 
 0346 - 179 10 
 berit@tullbrokyrkan.se

T.F FÖRSAMLINGSORDFÖRANDE
Britt-Marie Martinsson 
 070 - 622 74 47 
ordforande@tullbrokyrkan.se

JULI

Ons 1 15:00 Sommar i trädgården 
Fika, gemenskap och andakt

Sö 5 11:00 Gudstjänst Pingstkyrkan 
Fira på plats eller via 
Pingstkyrkans Facebooksida

Ons 8 15:00 Sommar i trädgården

Sö 12 10:00 Online-gudstjänst

Ons 15 15:00 Sommar i trädgården

Sö 19 11:00 Gudstjänst Pingstkyrkan 
Fira på plats eller via 
Pingstkyrkans Facebooksida

Ons 22 15:00 Sommar i trädgården

Sö 26 10:00 Online-gudstjänst

Ons 29 15:00 Sommar i trädgården

AUGUSTI

Sö 2 11:00 Online-gudstjänst

Ons 5 15:00 Sommar i trädgården

Sö 9 10:00 Online-gudstjänst

Ons 12 15:00 Sommar i trädgården 
Sista tillfället

Sö 16 10:00 Gudstjänst + Online 
Vi planerar för att samlas på 
Halmstadvägen 5 men 
gudstjänsten kommer även 
streamas.

Sö 23 10:00 Församlingsdag 
Vi planerar att samlas till 
gudstjänst och gemenskap på 
Bobergsgården.

Sö 30 10:00 Gudstjänst + Online

PROGRAM FÖR JULI & AUGUSTI
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