UV-scoutbönen
Gud min Fader Du är nära,
vart jag går så är Du med.
Utav Dig vill jag få lära,
sanning, rättvisa och fred.
Tack för livet som Du ger mig,
rymd och skogar jord och hav.
Gör mig sådan Du vill ha mig,
använd mig varenda dag.

Kollekten ...
Vi är även i dessa tider i behov av kollekt
och gåvor till församlingens liv och
verksamhet.
Kollekt kan ges med hjälp av Swish och
QR-koden härintill.
Församlingen har bankgiro 341-8621. Dit
kan man skicka sin gåva med hjälp av
internetbanken.
Församlingskassan har clearing 7241 och konto 1107358 för
den som vill göra en tillfällig eller återkommande överföring.
Tack för din gåva

Att fira gudstjänst hemma
Som en följd av regeringens beslut att inte tillåta samlingar med
mer än 50 personer är Allianskyrkans gudstjänster tills vidare
inställda. Men vårt behov av att samlas inför Gud kvarstår även
om vi inte kan göra det tillsammans i Allianskyrkan för tillfället.
Ta gärna tillfället i akt att se på TV-gudstjänsten.
Här kommer också en enkel ordning för andakt / gudstjänst i
hemmet. Avsätt en halvtimma eller mer för att i lugn och ro
kunna vara inför Gud. Håll gärna den avsatta tiden i stillhet,
även om det känns segt och långsamt. Många kan berätta om
vikten av att stanna upp i stillhet och vad det betyder i längden.
Det ger oss tid att möta oss själva och det ger oss tid att möta
den Gud som omsluter oss med barmhärtighet.

En enkel ordning för ”gudstjänst” hemma
Samling
Hitta en plats där du kan sitta bekvämt och komma till ro.
Lyssna gärna på lite stilla musik eller något annat som hjälper
dig att samla dig.
Ägna en liten stund åt att notera dina egna tankar och känslor.
Vad är det som upptar ditt sinne just nu?
”Möt mig nu som den jag är, håll mitt hjärta nära dig, gör mig
till den jag ska bli och lev i mig” Psalm 767
Inledande bön
Jesus säger, när han möter den blinde Bartimaios utanför
Jeriko: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Nu får du svara
Jesus i en enkel bön om vad du önskar i denna stund. Kanske
en stund av stillhet, kanske något av uppmuntran, kanske att
se mer av vem Jesus är, kanske något annat…
Läsning
”Andlig läsning” är ett gammalt och väl beprövat sätt att läsa
uppbyggliga texter. Det innebär framförallt att man inte har
bråttom genom texten.
Stanna upp, reflektera, smaka på orden, låt tanken vandra
iväg, associera, kom tillbaka till texten, låt känsla och tanke
beröras.
Förslag på läsning:
Dagens bibeltext, betraktelse, andaktsbok
Vi bifogar även en kort betraktelse att läsa. På det bladet står
också vilket som är de föreslagna bibeltexterna
Välj något och läs sakta. Man behöver inte läsa alla texterna...

Reflektion och återblick
Vad var det du fastnade för? Var det något som gav tröst?
Skapade oro? Irriterade? Utmanade? Något som behöver
förklaras, som skapade frågor? Eller var det fullständigt
intetsägande? (för så kan det också vara)
Bedöm inte dina känslor och tankar, utan konstatera bara hur
det var.
Bön
Samtala med Jesus om det som du fastnade för, som en vän
talar till en vän. Dela tankar, känslor, reflektioner som kommit
under ”gudstjänsten”. Dela även om det bara varit långtråkigt,
träligt och ensamt. Välkomna Jesus in i ditt liv just nu.
Förbön
Vidga din bön till att omfatta människor runt omkring dig,
samhälle, land, värld.
Avslutning
Avsluta med att be ”Vår Fader” eller UV-scouts bön eller
välsignelsen
Samtal efteråt
Dela gärna med någon vad du fastnat för. Prata med varandra
hemma eller använd telefonen för att dela med någon annan.
Ställ frågan: ”Vad fastnade du för?” och lyssna på varandra
innan ni börjar kommentera och diskutera.

