
 

I ett veckobrev i mitten på november tipsade jag 
om en kort videohälsning från våra missions-
direktorer i Evangeliska Frikyrkan. Ingemar och 
Linalie satte ord på hur pandemin och 
restriktionerna kan få oss att känna sorg över hur 
saker och ting har blivit. Men genom alla tider så 
kan vi räkna med att Gud faktiskt tar hand om och 
går med oss - till och med när vi går genom vad 
som kan kännas som dödsskuggans dal!  

Den kristna kyrkan har under nästan hela sin 
existens mött prövningar och svårigheter av olika 
slag. Bara en kort tid efter att den Helige Ande 
hade utgjutits på Pingstdagen, fick lärjungarna 
smaka på förföljelse och kamp. Då som nu ligger 
utmaningen i att inte ge upp och tappa hoppet. 
När Jesus en gång beskrev den tid av nöd och 
förföljelse som väntade kyrkan så avslutade han 
med följande uppmaning: 

"Genom att stå fasta ska ni vinna era själar."  
(Lukas 21:19) 

och i avslutningen på sitt första brev till 
församlingen i Korint skriver Paulus: 

”Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka!”  
(1 Kor 16:13) 

Gud överger inte sitt folk. Han är fullkomligt 
trofast och ger aldrig upp på oss. Utmaningen för 
oss lärjungar är att inte tappa hoppet och tron 
och att med den Helige Andes hjälp vara modiga 
och starka.  

Du och jag har en tro och ett hopp som har burit 
och kommer bära oss genom livet och ända hem. 
Enligt Jesus själv så är förutsättningen för att det 
ska ske att vi står fasta. 

Som Jesus ambassadörer och missionärer i 
världen så har du och jag fått uppdraget att vittna 
om Guds rike och dela vår tro så att fler ska 
upptäcka tron och lämna sina liv till Jesus. I 
Romarbrevet 10 citerar Paulus bland annat Jesaja 
ord och skriver till oss: 
 
”Men hur ska de kunna åkalla den som de inte 
har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro 
på den som de inte har hört? Och hur ska de 
kunna höra om ingen predikar? Och hur ska 
några kunna predika om de inte blir utsända? 
Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av 
dem som förkunnar det goda budskapet!” (Rom 
10:14-15) 

Just i en tid som den vi nu lever i, kan din och min 
tro och vårt hopp få bli till välsignelse för våra 
bekanta, vänner, grannar och kollegor. Istället för 
att vi ger upp så kan du och jag få vara med och 
ge hopp rakt in i hopplöshet och mörker!  Under 
2021 är vårt ledord i Tullbrokyrkan ”Dela” och 
även om vi lever med speciella restriktioner så 
kan vi ändå, på olika sätt vara med och dela vår 
tro och ge hopp! För om vi inte gör det, vem ska 
då göra det? 
 
Henrik Korslind 
Pastor & föreståndare 

P.S. Videohälsningen hittar du på  
https://vimeo.com/475853473

Ge inte upp - ge hopp!
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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

JANUARI
Sön 3 10:00 Gudstjänst Online 

Nattvard

Sön 10 10:00 Gudstjänst Online

Sön 17 10:00 Gudstjänst Online

Fre 22 19:00 Youth 
Terminstart

Sön 24 10:00 Gudstjänst Online

Fre 29 17:00 Btweens 
Terminstart

Sön 31 10:00 Gudstjänst Online

FEBRUARI
Fre 5 19:00 Youth

Sön 7 10:00 Gudstjänst Online 
Nattvard

Fre 12 17:00 Btweens

Sön 14 10:00 Gudstjänst Online

Fre 19 19:00 Youth

Sön 21 10:00 Gudstjänst Online

Fre 26 17:00 Btweens

Sön 28 10:00 Gudstjänst Online

c:a 11:00 Årsmöte Online 
Mer information nedan

PR
O

G
RA

M
IN

FO

Årsmöte 2021 
Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya 
allmänna råd (8 december), som bland annat 
säger att årsmöten bör genomföras digitalt 
eller skjutas upp, har styrelsen beslutat om att 
förbereda för ett digitalt årsmöte söndagen 
den 28 februari.  

 
Alla årsmöteshandlingar kommer skickas ut i 
god tid innan mötet. Eftersom alla kanske inte 
har möjlighet att vara med i samband med det 
digitala årsmötet, jobbar vi för att göra det  
möjligt att delta i omröstning och beslut på 
andra sätt. Mer information kommer i 
veckobrevet under januari månad.

mailto:henrik@tullbrokyrkan.se
mailto:alfred@tullbrokyrkan.se
mailto:berit@tullbrokyrkan.se
mailto:ordforande@tullbrokyrkan.se
http://www.brohjalpen.se
mailto:info@brohjalpen.se
mailto:hakan@brohjalpen.se

