
Slättenkyrkan följer Folkhälsomyndighetens direktiv hur vi tillsammans kan hjälpas åt att minska smittspridning av Covid-19. Annonseringen kan därför 
ändras på kort varsel. Senaste informationen finns på hemsidan. 
Vi firar några gudstjänster i kyrkan i september och respekterar och praktiserar Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allas trygghet.  
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Tankar om att bära runt på ett 
kassaskåp…  
 
I våras fick jag en fråga av en vän som berörde ett 
område i mitt liv där jag bar på en sorg och smärta sedan 
många år tillbaka.  
Det var som att väcka en björn mitt i den djupa 
vintersömnen. Min reaktion överrumplade mig, jag trodde 
att jag var ”färdig” med den sorgen. Men det var jag inte. 
Istället hade jag stoppat in känslorna ännu djupare i mitt 
inre kassaskåp. Det är tungt att ”bära på ett kassaskåp”.  

Jag är mycket tacksam över att det fanns människor runt 
om mig som förstod att jag behövde hjälp att hantera 
sorgen. Det ledde till att jag fick möjligheten att 
regelbundet bearbeta den tillsammans med en god 
själavårdare under våren. 

Samtalen har varit spännande, även om de har väckt 
både smärta och sorg. Men det har hjälpt mig att ”öppna 
kassaskåpet” tömma det och ”baxa ut det.” Det har varit 
läkande att ge ord för det som jag kände som barn över 
att behöva lämna ”mitt Afrika.” Det land som jag älskar, 
där jag föddes och växte upp. Jag fick hjälp att möblera 
känslorna i mitt inre och få en vuxen förståelse för det 
som jag hade varit med om. Tänk att det skulle gå över 
40 år! Typ halva livet! 

Jag tror att det är det som det handlar om att vara 
människa. Ibland gör vi ”grundstötningar” som gör ont. 
Då får vi göra som Jesu lärjungar gjorde – dela sorgen. 
Då kan mötet med en själavårdare få en stor betydelse.  

Jag tänker på den underbara skildringen när Jesu 
lärjungar går tyngda från Jerusalem fulla av sorg över att 
deras mästare blivit korsfäst och dödad. Så tar den 
uppståndne Jesus följe med dem på vägen och frågar 
dem ”vad har hänt?” (Luk 24:13ff) Lärjungarna fick 
”öppna sina tunga kassaskåp” och låta sorgen komma 
ut… och i brödsbrytelsen kände de igen Honom.  

Det är dit som Han (Jesus) vill leda oss - ut i friheten! 

Med önskan om Guds frid och frihet! 

Samuel Drewitz                                                             
(Pastor i Slättenkyrkan) 

 

Vecka 36. Omsorgsgrupp 3.   
Ti 1   18.30 Barnens rätt till tro. Arr. SAU. Digitalt samtal. 
To 3  16.30 Kyrkan är öppen för bön  
         19.00 – 20.30 Digitalt styrelsemöte med Equmenia  
                   region Öst. 
Sö 6  10.00 Vandringsgudstjänst - Granarp.  Vandring                     
                   runt Granarpssjön avslutning med nattvard. 
                   Ellen Martinsson, Marie och Samuel Drewitz,       
                   Mikael Spjuth  
          11.00 (cirka) Nattvardsfirande vid Granarpsstugan. 
                   Ta med fikakorg för kaffe efter gudstjänsten.  
Sö 6   10.00; 11.30; 13.00 Tre Konfirmationsavslutnings-  
                   gudstjänster i Hovslätt, Equmenia.  
  
Vecka 37. Omsorgsgrupp 4.   
On 9   16.30 Konfaläsning   
           19.30 Gudstjänstrådet. 
To 10  16.30 Kyrkan är öppen för bön  
Fr 11  10.30 - 11.30 Önskesånger med Drewitz och   
                      gitarr. Ellen Martinsson gästar i studion.  
            15.00 Ekumenisk Allträff.  
                      Wille Oskarsson och Samuel Drewitz     
                      bjuder på Sommarglimtar i ord och ton.  
                      Vi bjuder på kaffe och te, men ta med eget  
                      fikabröd. 
 Lö 12  10.00 – 14.00 Församlingsstyrelsen träffas. 
Sö 13  10.00 Tillsammansgudstjänst. För alla åldrar.                      
                       Samuel Drewitz, Ellen Martinsson,            
                        Lotta Karlsson.  
                       Tema: Välkommen hem!  
                       Ta med fikakorg för kaffe efter  
                        gudstjänsten. Församlingsmöte följer. 
  
Vecka 38. Omsorgsgrupp 5. 
Ti 15   18.30 Omsorgsgruppsledarna träffas. 
To 17  16.30 Kyrkan är öppen för bön  
18 – 27 sept. Equmeniakyrkans digitalakyrkomöte. 
Sö 20  10.00 Gudstjänst. Mats Karlsson, Mikael Spjuth.  
                      Ta med fikakorg för kaffe efter  

                    gudstjänsten. 
 
Vecka 39. Omsorgsgrupp 6. 
To 24  16.30 Kyrkan är öppen för bön. 
           18.30 Styrelsen. 
Fr 25 – lördag 26 sept. Konfahajk i Granarp  
Sö 27  10.00. Gudstjänst med Bibelutdelning till  
                       konfirmander. Samuel Drewitz, Ellen  
                       Martinsson. Jakob Drewitz med  
                       lovsångsband  
                       Ta med fikakorg för kaffe efter  
                       gudstjänsten.   
 
Vecka 40. Omsorgsgrupp 7. 
Må 28  18.30 I trygga Händer kurs – Fortbildning för barn  
                      och ungdomsledare.  
                      Ingen scout denna kväll! 
 
 

Kontaktuppgifter: 
Hemsida: www.slattenkyrkan.se 
Pastor: Samuel Drewitz Tel: 070-2306411                                                       
E-post: samuel.drewitz@slattenkyrkan.se 
Ungdomsledare: Ellen Martinsson Tel: 076-8517923 
E-post: ungdomsledare@slattenkyrkan.se 


