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Tsunamikorset i Slätthögs kyrka
- ett konstverk av Eva Spångberg

Från husfolket

Den 26 december 2004 rullade nyheten oupphörligt ut om
tsunamikatastrofen. Eva Spångberg blev fruktansvärt berörd. Och då
hade hon bara Jesus att hålla sig till. Hon måste ”göra” Jesus, den
medlidande Jesus, för att härda ut.
Eva tog en bit av en planka och sågade bort en fyrkant i varje hörn, så
att träbiten fick en korsform. Sedan tog hon sitt håljärn och en klubba
och högg snabbt fram konturerna på den korsfäste Jesus med Maria
och Johannes stående precis nedanför. Maria fick sedan en blå klädsel
och Johannes en röd. Korset målade hon svart.
Men ansiktena! Jesus böjer ner sitt huvud och kommer riktigt nära
Maria och Johannes. Dessa håller om varandra och ser upp till Jesus,
det enda de kan göra i sin sorg. Och Jesus möter deras blickar. Han är
så full av medlidande, som om han inte är medveten om att han själv
lider för all världens synder.
Men han bär deras sorg och vänder den till uppståndelsens glädje!
Min lovsång om din kärlek blid / må fylla livets stunder,
min själ dig prisa varje tid / för dina nådesunder.
Ditt namn till ära, Jesus god, / må ren och klar min levnads flod
mot evigheten strömma. / Allt vad av dig jag undfått har,
det skall mitt hjärta hålla kvar, / min ande evigt gömma.
(Sv. Ps. 439:5)
Karin Braw

Kära vänner,
Vi vill önska en välsignad fastetid med beredelse inför påskens
under. Kristus kommer alltid när vi ber, varje tidebön har sin
nyans. Paradoxalt nog har det blivit fler gudstjänster här än vi
någonsin haft då vi åtminstone firar dubbla högmässor varje sönoch helgdag, så länge restriktioner om högst 8 deltagare gäller. Vi
hoppas att kunna inbjuda till påskfirande för en liten skara.
Var och en som önskar komma hit för att dela daglig bön och
gudstjänst är välkommen. Vi ordnar så att måltiderna passar dig
och husfolket. Vi saknar förstås sällskapen och ser fram emot när
alla kan komma tillsammans.
Vi vill särskilt tacka för gåvor och förböner denna besvärliga
tid, vi har känt av det stödet, det betyder mycket. Den som önskar
komma för en tid och göra en insats är som alltid välkommen. Vi
försöker spara på alla extra utgifter. Det är Kristus som är vår
rikedom och vårt kapital och vad han har gjort och gör för oss, för
dig och mig.
Mvh husfolket
Vårens program
Som det ser ut nu har vi svårt att planera några inbjudningar till kurser,
retreater med mera. Vi vet inte när det blir möjligt för sådana aktiviteter
igen. Håll utkik på vår hemsida när restriktionerna lättar.
Vi fortsätter att fira gudstjänster (två högmässor varje söndag, så länge
gränsen på 8 personer gäller). Enskilda gäster är också välkomna.
Vi räknar med att kunna genomföra Sång- och musiklägret i börja av juli
månad.

