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Inledning 
Några tankar från Daniel 
När dessa rader skrivs är sommaren 2009 på 
intåg. I lördags var jag med på pingstbröllop i 
tryckande värme och solsken. Idag blåser det 
kallt i duggregnet och kvicksilvret ligger på 9 
grader. Det är väl dessa pendlingar som kallas 
svensk sommar. Mitt hopp står till att Bruce 
Springsteen med sina tre spelningar på 
Stockholms stadion ska få molnen att skingras 
inför min rekordtidiga semester som börjar på 
måndag 8 juni. Jag vill skriva en hälsning till dig 
och berätta om en del viktiga saker som ligger 
framför. 
 
Sommargudstjänster 
I år har vi ett samarbete med Skärgårdskyrkan, 
Värmdö, Filadelfia Rörstrand och Tyresö mellan 
den 7/6 och 17/8 som innebär att samma 
predikant dyker upp på alla tre platserna. Årets 
sommarpredikanter är Niklas Piensoho, Torsten 
Åhman, Stefan Claar, Gustav Jannerland och 
Daniel Röjås. Vi har formulerat intressanta 
fristående teman som speglar viktiga sidor i 
livet med Jesus som finns samlade i ett 
gemensamt sommarprogram. Du kan alltså 
välja om du vill ta del av förkunnelsen på någon 
av dessa platser och om du är bortrest har du 
möjlighet att koppla upp dig genom att ta del av 

undervisningen via webben på www.filadelfia.nu. 
Kopplat till dessa predikningar finns ett 
fördjupningshäfte där jag har skrivit en kort 
introduktion till Kolosserbrevet som ligger till 
grund för sommarens förkunnelse. I häftet finns 
en kort vägledning till bönen och bibeln samt en 
text med en sammanfattning, en utmaning och 
böneämnen kopplade till veckans 
undervisningstema. 
Programmet finns upplagt på websidan och du 
kan hämta tryckta sommarprogram och 
fördjupningshäften i Tyresö Pingstkyrka. 
Kvällarna som hålls i församlingsvåningen har 
följande upplägg i Tyresö: 
 
18:45 Drop in-fika med kaffe och glass 
19:15 Introduktion av kvällen och insamling till 
församlingens arbete 
19:20-19:50 Undervisning 
19.50.20:00 Bön och avslutning 
 
Varmt välkommen med! Jag tror att dessa 
sommarkvällar passar väldigt bra att bjuda med 
sig en vän till. 
 
Höstens gudstjänster 
Vi ser med glädje att antalet 
gudstjänstbesökare ökar. Vi tror att 
gudstjänsterna är oerhört viktiga och arbetar 
för att de ska vara en inbjudande och öppen 
miljö, som tydligt kommunicerar den kristna 
tron så att ovana människor kan ta det till sig. I 
höst kommer vi predika utifrån temat ” Tro, 
hopp och kärlek”, tre nyckelord som rymmer ett 
budskap som är angeläget. Första 
förmiddagsgudstjänsten efter sommarperioden 
blir den 23/8 kl. 11 då Bengt Johansson sjunger 
och leder lovsång och Daniel Röjås predikar. 
 
Gemenskapsläger 
Helgen den 28-30 augusti inbjuds alla till vad vi 
tror kommer att bli en av årets höjdare, 
gemenskapsläger för alla åldrar på den 
nyrenoverade församlingsgården Drakudden. På 
programmet står lek, bad, undervisning, mat, 
grillning och tid att bara vara tillsammans i en 
skön miljö. Mer information och anmälan hittar 
du i kyrkan alternativt kontaktar Thomas 
Schölin. 
Vi drömmer om en helg där vi blir ett stort gäng 
i alla åldrar som har riktigt roligt tillsammans! 
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Alpha 
Under flera år har alpha-kurser bedrivits i 
Tyresö genom Tyresö Kristna samarbetsråd. 
Det sista året har vi tappat en hel del fart och 
deltagarantalet har varit sjunkande. I vår 
gemensamma utvärdering i mitten på maj insåg 
vi att vi hade en hel del frågor som vi behöver 
bearbeta inför framtiden. En strategisk fråga är 
att hitta former för hur Alpha tydligare ska 
landa i församlingen, att de som gått Alpha ska 
hitta in i gudstjänstliv och 
cellgruppsgemenskap. Vi har gemensamt 
beslutat att ta paus i Alpha-arbetet under 
hösten för att få tid att bearbeta frågan om hur 
vi ska arbeta vidare i framtiden. Be för denna 
process! 
 
Storbönesamlingar i höst 
I höst inbjuder församlingsledningen till 
storbönesamling en söndagkväll i månaden 
(6/9, 4/10, 22/11 och 13/12). Vi ber för Tyresö 
och aktuella böneämnen. Första tillfället är en 
ekumenisk samling då evangelist Carl-Olov 
Hultby är med och inspirerar. Han leder också 
en bönedag i församlingsplanteringen i 
Vallakyrkan, Handen lördag den 5/9. 
 
Avslut 
Det har varit ett spännande första år för mig 
och min familj här i Tyresö och Stockholm med 
många nya intryck. Jag ser tillsammans med 
min familj Tine, Noah och Theo (anlände till oss 
för snart ett halvår sedan) fram emot att 
fortsätta att lära känna er alla och ber om att vi 
ska få se Guds rike komma mer! 
 
Med önskan om en god sommar och Guds rika 
välsignelse! 
 
Daniel Röjås, pastor i Tyresö Pingstkyrka 
 


