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Av David.
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Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud,
jag förtröstar på dig: svik mig inte,
låt inte mina fiender triumfera!
Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,
men den trolöse skall stå där tomhänt.
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
Herren är pålitlig och god,

därför visar han syndarna vägen.

Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.
Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud.

Herre, min synd är stor,

förlåt den, ditt namn till ära.

Var och en som fruktar Herren

får veta vilken väg han skall välja.

Själv får han leva i ro,

och hans barn skall ta landet i arv.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.
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Reflektion
över Psalm 25

I denna psaltarpsalm kan vi se hur en stor kung, ledare och
ämbetsman tänker och vi får även en inblick i hans gudstro.
Kanske finns det ett och annat som vi kan överföra till oss
själva och vår egen tid? Kung David ber Gud om vägledning.
Han har förstått att om han ska kunna leda sitt folk och vara
kung, så behöver han hjälp från Gud. Vi får också be Gud om
vägledning i våra liv, då är bönen och bibelläsningen viktiga
verktyg. Davids bön är fylld av uppmaningar, han vädjar till
Gud. Vänd dig till mig, svik mig inte, var barmhärtig, lindra min
plåga, rädda mig, befria mig. Vi kan också be på liknande sätt.
Att be är ett sätt att kämpa mot ondska i världen, en kamp som
vi för på flera fronter, både mot yttre fiender och inre. Kampen
mot ondskan förs också i vårt eget inre. Martin Luther King har
sagt: ”Det värsta är inte de onda människornas ondska utan de
goda människornas likgiltighet.”
Som kristna har vi fått del i gemenskapen Gud och är en del av
det förbund som Gud slöt med Israels folk. Jesus skapade det
nya förbundet. Så när det i gamla testamentet talas om att få ta
del av landet, att få ärva riket, så kan vi tillämpa det på att få del
av Guds rike. Förbundet och gemenskapen med Gud leder till
insikt. Där vi får ha blicken fäst på Gud och ha vårt fokus inriktat
på Gud. Den Gud som är barmhärtig. Att be om barmhärtighet
medför att jag själv också ska vara barmhärtig mot andra. Vi får
vända oss till Gud i lidande, i betryck med problem, nöd, sorg
och klagan. Gud kan man alltid beklaga sig inför. Av Gud får
vi också förlåtelse för våra synder. Att få bekänna sin synd kan
vara en befrielse och en reningsprocess där vi får en chans att
börja om på nytt.
Som kung hade David många fiender. Både inom sitt eget rike,
men också i de länder som gränsade till Israel. Omgiven av
människors hat vände sig David till Gud. Kanske är det varje
ledares börda att vara oförstådd eller till och med hatad? Göran
Persson myntade en beskrivning på sin upplevelse att vara
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statsminister: ”Aldrig ensam, alltid ensam.” För varje slags av
ansvarstagande som vi tar i livet, så drar vi kanske på oss andra
människors reaktioner?
Det kan vara positiv uppmuntran eller avundsjuk kritik. Varje
ansvar har sitt pris. Kampen mot det onda har sitt pris. Vi här
i Sverige är lyckligt förskonade från krigets fasor. Men just nu
flyr många människor just från krigets fasor. De har fått sina
hem sönderbombade, familjemedlemmar, släktingar eller
vänner har kanske blivit dödade. De tar sin tillflykt till oss här
i Sverige, där vi har en oerhörd hög materiell standard och
ingen behöver riskera att svälta. Därför är det beklagligt när
människors hjärtan hårdnar och kallnar. När det finns möjlighet
att hjälpa andra människor som är i nöd och behov av hjälp,
som behöver få tak över huvudet, då motsätts detta: ”Vi vill inte
ha några flyktingar här!”
Vi får sätta vårt hopp till Gud. Psalmisten påminner oss om att
aldrig sluta hoppas! Hur mörkt det än verkar vara. Hur illa det
än ser ut, sluta inte hoppas.
Jag vet att det är lätt att säga, men jag tror det finns många som
kan instämma med att det är inte förrän man är riktigt nere och
behöver hjälp, det är då som man vänder sig till Gud. När det inte
finns någon annan utväg. Det finns goda och positiva krafter,
som vill bygga upp och utföra Guds kärleks vilja, människor
som är barmhärtiga. Och det finns onda och negativa krafter,
som vill bryta ner och förstöra det goda som Gud vill bygga
upp och sprida. En vanlig attityd idag är att man inte kan tro på
Gud, eftersom det finns så mycket ondska i världen. Människor
förvånar sig över att ondskan finns och tvivlar därför på Guds
existens. Men vi skulle kunna vända på det och förundras över
att det goda överhuvudtaget existerar. Det är ett stort under
att det finns människor som inte låter sig besegras av onda och
destruktiva krafter, som till och med är beredda att offra sig
själva för andra människor. Men vi ska inte bli förvånade ifall
Guds vilja möter motstånd.
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Palmsöndagen
i Vinbergs kyrka kl 10.00
Magnus Johansson
spelar trumpet och
Projektkören
medverkar under ledning av Mats
Börjesson &
Annika Brantinger är präst

1 juli
kl 18

Vinbergs
Kyrka

Hannah & Ewan Svensson -Two Generations

Jazz Blues & Visa

från Monica Zetterlund till Eva Cassidy

Kritikerrosad duo med far
och dotter Svensson tar
er med på en musikalisk
resa mellan jazz, blues
och visa. I programmet
berörs sångerskor som
Eva Cassidy, Billie Holiday,
Ella Fitzgerald och Monica
Zetterlund. Falkenbergs
kulturpristagare (2016)
Hannah Svensson har
de senaste åren stigit
fram som en av Sveriges
mest uppskattade
jazzsångerskor och Ewan
Svensson har sedan länge
tillhört eliten av våra
jazzgitarrister. Deras senaste album For you har hyllats av kritiker i
Sverige och utomlands.

Musikverkstan presenterar
”Han finns i allt”
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Gudstjänster i våra kyrkor

6 maj
10 maj
13 maj
20 maj
27 maj

Ljungby kyrka

25 mars

28 mars
29 mars
30 mars

1 april
2 april
8 april
15 april
22 april
29 april
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Vinbergs kyrka

Palmsöndagen
Vägen till korset
10:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
Projektkören & trumpetaren Magnus Johansson medverkar
18:00 Mässa i Ljungby kyrka
Dymmelonsdagen
18:00 Passionsandakt i Vinbergs församlingshem
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
19:00 Skärtorsdagsmässa i Ljungby kyrka
Långfredagen
Korset
10:00 Långfredagsgudstjänst i Ljungby kyrka
14:00 Jesus Christ Superstar i Vinbergs kyrka
18:00 Jesus Christ Superstar i Vinbergs kyrka
Påskdagen
Kristus är uppstånden
10:00 Högmässa i Ljungby kyrka, Cantate Domino
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Sammanlyst till
16:00 Emmausmässa i Hässlås kapell , se sid 10
2 söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
10:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
18:00 Tro hopp & kärlek i Ljungby kyrka
3 söndagen i påsktiden
Den gode herden
10:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
18:00 Taco-mässa i Vinbergs kyrka, Mix & Maxkören
4 söndagen i påsktiden
Vägen till livet
10:00 Högmässa i Vinbergs kyrka
18:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
5 söndagen i påsktiden
Växa i tro
10:00 Högmässa i Ljungby kyrka
18:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka

3 juni
10 juni
17 juni
23 juni
24 juni

1 juli

8 juli
15 juli
22 juli
29 juli

Bönsöndagen
Bönen
10:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
18:00 Mässa i Ljungby kyrka
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
10:00 Friluftsgudstjänst vid Ljungby kyrka
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
10:00 Högmässa i Ljungby kyrka
18:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
Pingstdagen
Den heliga Anden
10:00 Konfirmationsmässa i Vinbergs kyrka
18:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande
10:00 Friluftsgudstjänst på Vinbergs gamla kyrkplats,
avslutning för församlingens barn- och ungdomsverksamhet
18:00 Mässa i Ljungby kyrka
Första söndagen efter trefaldighet
10:00 Högmässa i Ljungby kyrka
18:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
Andra söndagen efter trefaldighet
10:00 Gudstjänst med dop i Vinbergs kyrka
18:00 Mässa i Ljungby kyrka
Tredje söndagen efter trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
18:00 Mässa i Vinbergs kyrka
Midsommardagen
18:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
Den helige Johannes döparens dag
10:00 Högmässa i Vinbergs kyrka
Apostladagen
10:00 Högmässa i Ljungby kyrka
18:00 Musik i sommarkväll i Vinbergs kyrka
med Hannah & Ewan Svensson
Sjätte söndagen efter trefaldighet
10:00 Konfirmationsmässa i Vinbergs kyrka
18:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
Kristi förklarings dag
10:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
18:00 Mässa i Ljungby kyrka
Åttonde söndagen efter trefaldighet
10:00 Högmässa i Ljungby kyrka
18:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
Nionde söndagen efter trefaldighet
10:00 Högmässa i Vinbergs kyrka
18:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka

Vårt dop
Kallelsen till Guds rike
Förlorad och återfunnen
Skapelsen
Den högstes profet

Sänd mig

Efterföljelse
Jesus förhärligad
Andlig klarsyn
Goda förvaltare
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5 augusti
12 augusti
19 augusti
26 augusti

2 sep
9 sep

Tionde söndagen efter trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
18:00 Mässa i Vinbergs kyrka
Elfte söndagen efter trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
18:00 Mässa i Ljungby kyrka
Tolfte söndagen efter trefaldighet
10:00 Högmässa i Ljungby kyrka
18:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka
Trettonde söndagen efter trefaldighet
10:00 Högmässa i Vinbergs kyrka
18:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Ljungby kyrka
18:00 Mässa i Vinbergs kyrka
Femtonde söndagen efter trefaldighet
10:00 Högmässa i Ljungby kyrka
18:00 Gudstjänst i Vinbergs kyrka

Nådens gåvor
Tro och liv

Tro hopp och kärlek

Söndagen den 8 april kl 18.00
Ljungby kyrka.

Friheten i Kristus
Medmänniskan

Enheten i Kristus
Ett är nödvändigt

Hans Börjesson, bror till församlingens kantor Mats, var med
i SVT:s program Tro, hopp & kärlek där fyra killar dejtade den
blivande prästen Lina i Båraryd utanför Gislaved. Programmet
gav ingen bestående kärleksrelation men Hans, musikern
Tony och diakonen Mattias, blev vänner med varandra och
med Lina. Dessa fyra har nu satt ihop ett blandat program
utifrån temat Tro, hopp & kärlek, med mycket musik,
tänkvärda texter, dikter och monologer. Med sig har dom
ytterligare två musiker.
Det är fri entré till denna unika kväll.

Kyrkskjuts

Har du svårt att ta dig till kyrkan?

Du kan beställa TAXI på telefon 0346-144 00
så får du åka gratis till och från våra gudstjänster och träffar för daglediga
(församlingen betalar).

Annandag påsk 2 april
Pilgrimsvandring till Hässlås kapell

Vi samlas kl 14:00 vid Sannagård och
vandrar sedan till Hässlås kapell och
firar en Emmausmässsa tillsammans kl
16:00.Välkomna!

Församlingsresa
torsdagen den 7 juni
För mer information och anmälan
kontakta Marie-Luise,
tel. 0346-718263 eller 0733-404222
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Telefonlista
Expedition säkrast vardag 9:30-11:30 71 82 60 fax 192 50
Vinbergs kyrkby 112, 311 94 Falkenberg
vinberg-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se
Präster
Jörgen Pettersson, präst, områdeschef
bostad: 0340-62 42 04
Annika Brantinger, komminister
Kamrer
Helené Isaksson

71 82 68		0706-08 00 83
annika.brantinger@svenskakyrkan.se
71 82 71
helene.isaksson@svenskakyrkan.se

Kantorer
Mats Börjesson

71 82 67
0703-79 22 83
mats.borjesson@svenskakyrkan.se

Ann-Sofi Larsson

71 82 66
0703-02 20 58
ann-sofi.larsson7@svenskakyrkan.se

Diakon
Marie-Luise Brinkmann
Församlingsassistenter
Per Franzén
Maria Nilsson

71 82 63
0733-40 42 22
marie-luise.brinkmann@svenskakyrkan.se
71 82 64 0706-91 10 89
per.franzen@svenskakyrkan.se
71 82 65 0702-13 18 89
maria.n.nilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare
Vinberg säkrast vardag 9:00-9:30
Bengt-Arne Andersson
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71 82 62
0706-81 08 73
jorgen.petersson@svenskakyrkan.se

71 82 70
71 82 73
0706-25 88 29
bengt-arne.andersson@svenskakyrkan.se

Catrine Gunnarsson är föräldraledig
vikarie är Ninni Olsson

71 82 74
0733-40 95 01
catrine.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Ljungby säkrast vardag 9:00-9:30
Ingemar Johansson

220 13
71 82 76
0702-94 39 08
ingemar.b.johansson@svenskakyrkan.se

Berit Johnsson

71 82 75
072-452 12 91
berit.johnsson@svenskakyrkan.se
På vår hemsida www.vinberg-ljungby.se
hittar du aktuell information om din församling

