
Söndag 2 september kl 16
Marieholmskyrkan

Brobygge
- om solidaritet 

mellan generationer

Bön
Gud vi kommer till dig precis som vi är. Vi sätter vårt hopp 
till dig som inte bryter av det knäckta strået eller släcker den 
rykande veken. Du som känner människovarandets smärta 
och glädje. Vi ber till dig för varje liten människa.

Vi lever i ett samhälle där mycket förändras väldigt snabbt,  
där nuet och framtiden för många känns osäker. Ge oss mod  
och kraft att ta tag i svåra situationer. Mod att gripa in då det 
vore enklast att blunda, protestera mot när människor kränks.
Låt oss inte gömma oss bakom vardagens problem eller andra 
människors värderingar.

Gud påminn oss om att vi får komma med din kärlek till  
varandra och på så sätt vara redskap för din frid. Hjälp oss att 
komma med förlåtelse där ondska finns, med enighet där  
oenighet finns, med tro där tvivel finns och med hopp där för-
tvivlan finns. Hjälp oss att komma med glädje där sorg finns
och ljus där mörker finns.

Vi ber till dig i ödmjukhet och i medvetenhet om livets  
inneboende kraft. Medvetna om det lidande som sker runt  
om oss ber vi om frid i våra hjärtan och fred på vår jord.
Vi ber att du i framtiden ska visa oss vägen till en kyrka där  
unga och gamla kan mötas i bön, lovsång och kärlek.

Hjälp oss att möta varandra med din kärlek och se de gåvor du 
har gett oss. Hjälp oss att vara brobyggare som möjliggör möten 
mellan generationer. Tack Gud för livet, tack för människor vi 
möter. Amen.

Anette Kyhlström
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September är Diakonins månad
i hela Sverige!

Temat i år är: 

Brobygge 
- om solidaritet 

mellan generationer
Anette Kyhlström,  diakon, författare och 

länskonsulent för ”Hela människan” i Stockholm, 
håller i denna ”kick-off” och föreläsning i 

Marieholmskyrkan. 

Program 

 
16.00 Diakoni, diakonins månad  
 och brobygge. 
 Föreläsning av och med Anette Kyhlström.

17.00  Fika
  Underhållning, sång & musik med 
   Ebba Ström och Annika Pålsson.
 
18.00  Panelsamtal 
 – fyra bord med 4 representanter från varje  
 kyrka. Ett bord för ungdomar, ett för unga  
 vuxna, ett för medelålders och ett för äldre.
 Diskussion om synen på äldre och yngre i  
 kyrkan och i samhället. Brobygge m.m
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