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Scouterna trivs på Issjö

JUNI
Söndag 12
		

11.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst
på Kvarngården Medtag fikakorg

Söndag 19
		
		

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
med nattvard, Lotta och Owe Olsson,
Ann Schylander Cortés,

Onsdag 22 12.30 Andakt på Rosenlundsgården. Missionskyrkan
Midsommarafton 24 Missionskyrkan öppen mellan 12.00-15.00.
		
Välkommen in för en stunds lugn och ro.

Issjö lägergård

Söndag 26
		
JULI

11.00 Gudstjänst i Rosenlundskyrkan
Gunilla Bradshaw

Söndag 3
		

11.00 Norrtäljekretsens sommargudstjänst. Hammarby missionshus, Edebo. Stefan Åsander, Rosenlundskören

Söndag 3
		

19.30 ”Sommarkväll” i Rosenlundskyrkan
med Jörgen Thoresson. ”Från guldgrävarsången till Schubert”

Fredag 8
		
		

18.30 Missionsauktion på Issjö
Auktionsgåvor mottages tacksamt, dock inte begagnade saker.
Margareta Lännevall, tel 0706-25 11 44, ml@carlbergbo.se

Söndag 17
		

11.00 Sommargudstjänst på Issjö
Birgit Lechat, Björn Ring, Gunno Elisson. Medtag kaffekorg.

Söndag 17
		
		

18.00 ”Sommarkväll” vid sågens brygga
Sång och musik med Thomas Sving, Otto Carneheim.
Medtag bryggkaffe!

Onsdag 20 12.30 Andakt på Rosenlundsgården. EFS
Lördag 23
		

19.00 ”Musik i folkton” på Issjö
Helena Norin-Odelberg, Maria Noring och Viveca Sjödell

Söndag 24
		

11.00 Kyrkrodd till Länna kyrka
Gudstjänst

Fredag 29
		
		
		

19.00 ”Gammeldags auktion” i Rosenlundskyrkan.
Auktion, åror, lotterier m.m
Hela behållningen går till LAV-projektet i Afrika för
utsatta barn! Se separat artikel.

Söndag 31
		

11.00 Sommargudstjänst på Issjö
Kia Berglund, Karin och Gunnar Malmquist. Medtag kaffekorg.

AUGUSTI
Söndag 14
		

11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
Ingrid och Rune Underskog

Onsdag 17 12.30 Andakt på Rosenlundsgården, Missionskyrkan
Söndag 21
		

11.00 Friluftsgudstjänst på Gransäter, Vettershaga
Göran Bondesson, sång och predikan. Medtag kaffekorg

Söndag 28
		

11.00 Samlingsgudstjänst i Missionskyrkan
med nattvard, Ann Schylander Cortés, Ingrid Underskog

SEPTEMBER
Söndag 4

11.00 Gudstjänst i Rosenlundskyrkan

		
		

18.00 Samtalskväll i Missionskyrkan
”Bön – samtal med Gud”

LAV

Låt Afrika leva!
I Demokratiska Republiken Kongos östra
del på gränsen mot Rwanda finns många
milisgrupper som tvingar pojkar att bli
barnsoldater och kidnappar flickor som
används som sexslavar. 2003 grundade
läraren Kubisa Sosthène organisationen
”Laissez l’Áfrique Vivre” – LAV – för
att ge dessa traumatiserade ungdomar
en framtid. De får komma ett halvår till
LAV:s centra i Bukavu-området där de får
hjälp med psykologisk traumabehandling
och skolgång. Förutom att lära sig läsa,
skriva och använda datorer, får de också
lära sig ett yrke för sin försörjning. Man
utbildas till frisörer, sömmerskor, snickare,
mekaniker, elektriker, chaufförer mm.
Därefter får man en lärlingsplats inom
yrket. En del får anställning men vanligare
är att 3–4 stycken inom en yrkesgrupp
slår sig ihop och startar egna firmor. Man
får då hjälp med utrustning och hjälp till
mikrolån. LAV håller en stödjande kontakt
med ungdomarna i två års tid efter avslutad utbildning.

Sjuksköterskan Gudrun Engström är en
annan person som var med och grundade LAV. Hon har arbetat i många år
med biståndsarbete. Eftersom Gudrun är
norska från början har hon ständigt varit
beredd att ”gå på tur” runt om i världen
där hennes insatser behövts. Hon är gift
med Erik Engström från Mörtsunda, till
yrket agronom, som även han varit med
på en del ”turer”.
Förra sommaren höll Gudrun tillsammans med sin dotter Astrid en gammaldags missionsauktion i Rosenlundskyrkan
till förmån för LAV-projektet. Så kommer
de även att göra i år.
Fredagen den 29 juli kl 19:00
hålls auktionen till förmån för utsatta
ungdomar i östra Kongo och all vinst går
oavkortat till LAV.
LAV kan även sägas på engelska, då stavas
det LOVE.
Harriet Westerlund

Vad ska du göra i sommar?
Ta det lugnt, resa, bada, läsa goda böcker,
hälsa på vänner, måla om huset, jobba,
vila.....
Själv är jag är usel på att planera
sommar och om jag ändå haft någon
tanke eller dröm, så blev det oftast inte
som jag tänkt, men trots allt bra. Sen
går sommaren så fort, efter midsommar
började kanske tankarna på kalla mörka
nätter igen. För många av oss kan
sommaren kännas frustrerande, det
gäller att hinna med så mycket under
dom intensiva månaderna, samtidigt
som många av oss då känner sig ännu
ensammare än vanligt.
Det känns bra när man ”hinner
ifatt sig själv”, som att bara vara
stilla och släppa tankar, kanske på
prestation, engagemang, upplevelse och
självförverkligande. Några av oss hade
förmånen att vara en vecka i Taize i april
och där hann man verkligen ifatt sig själv.
Under dagens samlingar med sång och
läsningar satt vi också tysta i exakt 10
minuter, observera tyst i 10 minuter! Bara
väntade och lyssnade till tystnaden. För
en Duracell-kanin som jag var det först
ovant, sen rikt att bara få vara där, mitt i

på något vis och nära livets centrum.
Det gör gott att träna sig i att vara
stilla, i gudstjänsten, hemma i soffan
eller var man är. Det är en konst att låta
sina egna tankar få utrymme, också svåra
tankar. Vi ska veta att i det utrymmet
i oss finns Gud, med goda tankar för
oss och för våra medmänniskor, och då
känns det bra. Vi hoppas våra kyrkor
ska kunna vara en plats där man finner
stillheten, sig själv, varandra och Gud.
Jag önskar dig en skön sommar med
vila och lugn, själv kom jag just på vad
jag bland annat ska göra i sommar: Göra
filbunkar (jag har receptet ifall någon vill
ha) och sen ska jag bli lugn – lugn som
en filbunke. Möjligen kan jag få problem
under rötmånaden, för då ”löppnar” inte
filbunken, som mor sa.
Gunno Elisson
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