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O, vad jorden nu är skön,                                                                
klädd i sommardräkten.                                                                        

Känn i skog, på äng, på sjön                                                         
milda, friska fläkten,                                                                                

ljuva dofter, fågelsång.                                                                               
Mänska, höj ock du din sång. 

Jorden, smyckad som en brud,                                                       
högt lovsjunger Herren.                                                                  

Jubla, lund i vårlig skrud,                                                              
ängder när och fjärran.                                                                     

Allt hans Ande skapar nytt,                                                           
vinterns tunga välde flytt. 
Skulle ej min själ, min mun                                                             

honom offer bringa,                                                                        
helig sång av hjärtas grund                                                                 

till Guds ära klinga?                                                                              
Är vår jord så rik på fröjd,                                                                                               

o, hur blir då himlens höjd! 
PsoS 558 
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Så blev det sommar igen. 

Naturens födelsetid är i stort sett över och dagarna går åt till att njuta 
och förvalta.                                                                                               
Hur är det då med vår kristna tro? Låter vi den nyskapas varje dag 
och fyllas på med näring?                                                                         
Ibland vill vi att sommaren ska innebära lite vila från all verksamhet, 
men ser vi till vårt program, denna sommar, märker vi att det finns 
mycket att ta del av.                                                                              
Detta gäller både i vår församling och i våra vänförsamlingar i       
bygden. Sedan finns det även för oss som gärna reser omkring under 
sommaren, en uppsjö av samlingar att ta del av.                            
Alltså, ingen sommartorka på möjligheter till att få ”äta”               
evangelium.                                                                                              
När man nått min ålder, så blir det så att tempot sjunker, även om 
dagarna fylls av aktiviteter. De gånger kroppen säger ifrån och inte 
orkar besöka gudstjänster eller andra samlingar, så är jag tacksam 
att jag fylls av saknad efter dessa fysiska möten  - det fysiska mötet 
med kristna vänner, det fysiska mötet med evangeliet. Jag ber om 
att denna känsla ska leva i mig starkt och under lång tid ännu.  

Glädjande nog har emellertid våren gett möjlighet att dela             
gemenskapen med barn och unga runt lägerbål, matlagning och 
projektarbete. Jag blir varm av denna ledarinsats, som görs för att på 
olika sätt dela budskapet om Jesus till scouter och andra. Att sitta ner 
och samtala med scouter, om tron och livet, är något jag önskar alla 
skulle få uppleva och jag tackar Gud för att jag fortsatt efterfrågas, 
när ledarna behöver hjälp.                                                                                                   
Det finns mycket tro i barn och unga, även om samhället i stort inte 
visar det. 

Nu är vi snart inne i Vägkyrka och Skördefest som är tillfällen  då vi 
möter olika människor och då vi, du och jag, kan förmedla vår tro.                                                           
Människor har frågor. De andliga behoven är stora.                               
Vi behöver inte gömma oss, utan visa på vad och vem vi tror på och 
hur det påverkar våra liv. Kanske får det du säger till  en                 
medmänniska denna sommar, en livsavgörande betydelse för henne 
eller honom.        
 
 

Forts. på sid. 7                                                                                                                             
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Låt oss njuta av sommaren. Av sol, värme, ledighet och ett               
långsammare tempo. Men glöm inte att vara en lärjunge i mötet med 
dina medmänniskor, på det sätt som passar dig.                                
Den heliga Anden går med dig och både du och jag vet, att Jesus 
har bett oss att följa honom och visa dem vi möter, på den väg som 
leder till slutlig fred och frid. 
Lev väl och njut av sommaren och så ber jag om välsignelse över vår 
församling och var och en som läser detta. 
Torgny 
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I sommar blir det                                      
VÄGKYRKA                                                       

i Värmlandsbro igen och då även              

i källaren. 
Det är SMU och scouterna som ansvarar för den.           

Nu behöver vi ”loppor”. Har du något i dina               
gömmor som du vill bli av med så kan du lämna  

in det till Sörbrokyrkan.                                                                        
Kontakta Annci (0533-404 00) eller                                        

Torgny (070 539 28 82) så hjälper de dig. 
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