
 

Ledordet för oss som församling under 2020 
är växt och just nu ägnar vi hösten åt den yttre 
växt som vi längtar efter att få se i 
församlingen men som bland annat bygger 
på din och in inre växt och ständiga 
utveckling som Jesus lärjungar. För en 
växande församling utgörs av växande 
lärjungar. Lärjungar som lever för att 
förhärliga Gud och som tjänar varandra och 
sin nästa i kraft av Guds Ande.  

För ett antal år sedan genomfördes en studie 
i USA av forskaren Win Arn som försökte ta 
reda på hur medlemmarna i nästan 1’000 
kyrkor uppfattade kyrkans uppdrag. Hela 89 
% av de tillfrågade svarade att man menade 
att den lokala församlingen existerar för att 
möta de egna och familjens behov. Bara 11 % 
svarade att kyrkan existerar för att vinna 
världen för Kristus.  

Inom stora delar av den kristna kyrkan har 
missionen blivit en del av verksamheten som 
hanteras av kommittéer och avlönade 
missionärer. Men för att citera Evangeliska 
Frikyrkans reviderade tro och självförståelse: 

”Guds församling har egentligen inte en 
mission, utan Guds mission har en församling 
som är kallad till Jesus men också sänd ut i 
världen för att tjäna Gud så att världen kan se 
vem Gud är.” 

Som Fadern en gång sände Sonen så är du 
och jag som tillsammans utgör församlingen 
utsända (Joh 17:18, 20:21).  

Men vad är det då vi vittnar om? Vilken är den 
bild av Gud som våra trossyskon, vänner, 
grannar, kollegor, skolkamrater och andra 
uppfattar i mötet med oss? 

I två av de inledande kapitlen av 
Uppenbarelseboken kan vi Jesus ord till sju 
församlingar. Det är sju korta hälsningar som 
innehåller ord av tröst och uppmuntran varvat 
med ett stort allvar.  I de olika församlingarna 
fanns det precis som i alla sanna församlingar 
något gott men där fanns också saker som 
grusade och förvanskade vittnesbördet om 
vem Gud är. 

Söndagen den 4 oktober drar vi igång en ny 
serie gudstjänster ”Brev till församlingen”. Då 
ska vi fördjupa oss i vad Jesus hade att säga 
till de olika församlingarna i bland annat 
Smyrna och Efesos och den underliggande 
frågan är vad Herren skulle skriva i sitt brev 
om mottagaren var Tullbrokyrkan. 

Vad är det goda som vi ska hålla fast vid och 
vad behöver vi vara uppmärksamma på eller 
rentav ta itu med eller göra upp med? Vad 
bidrar eller hindrar Guds växt? 

Jag hoppas du vill slå följe och vara med 
under denna viktiga säsong i församlingens 
liv när vi fortsätter ta nödvändiga steg mot en 
ökad växt. 

Henrik Korslind 
Pastor & föreståndare

Brev till församlingen 
September - oktober 2020
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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

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

UNGDOMSLEDARPRAKTIKANT
Alfred Nyberg 
0731 - 50 42 45 
alfred@tullbrokyrkan.se

KONTORSASSISTENT

 Berit Göranson 
 0346 - 179 10 
 berit@tullbrokyrkan.se

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

SEPTEMBER
Fre 4 17:00 Btweens (åk 4-6)

Sön 6 10:00 Gudstjänst Live + Online

Fre 11 19:00 Youth

Sön 13 10:00 Gudstjänst Live + Online

Ons 16 10:00 Bibelsamtal 
Vi samlas över en fika, läser 
Bibeln och ber.

Fre 18 17:00 Btweens (åk 4-6)

Sön 20 10:00 Gudstjänst Live + Online

Fre 25  -  Sön 27 Barnmöteshelg 
Se tullbrokyrkan.se för mer info 
om de olika samlingarna.

Ons 30 10:00 Bibelsamtal 
Vi samlas över en fika, läser 
Bibeln och ber.

OKTOBER
Fre 2 17:00 Btweens (åk 4-6)

Sön 4 10:00 Gudstjänst Live + Online

Fre 9 19:00 Youth

Sön 11 10:00 Gudstjänst Live + Online

Ons 14 10:00 Bibelsamtal 
Vi samlas över en fika, läser 
Bibeln och ber.

Fre 16 17:00 Btweens (åk 4-6)

Sön 18 10:00 Gudstjänst Live + Online

Fre 23 19:00 Youth

Sön 25 10:00 Gudstjänst Live + Online

Ons 28 10:00 Bibelsamtal 
Vi samlas över en fika, läser 
Bibeln och ber.

Fre 30 18:00 Änglafest 
En fest för barn i förskoleklass - 
åk 6. Mer info kommer på 
hemsidan under oktober 
månad.
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