Herre, du rannsakar mig och känner mig.
Om du sitter eller står vet du det, du förstår mina
tankar fjärran ifrån.
Om jag går eller ligger ser du det, med alla mina
vägar är du förtrogen.
Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt
om det.
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din
hand.
Den kunskapen är för underbar för mig, den är
så hög att jag inte kan fatta den.
Vart kan jag gå för din Ande, vart kan jag fly för
ditt ansikte?
Stiger jag upp till himlen är du där, bäddar jag åt
mig i dödsriket är du där.
Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en
boning ytterst i havet, ska också där din hand
leda mig och din högra hand hålla mig.
Säger jag: "Låt mörkret täcka mig och ljuset bli
natt omkring mig", så är inte mörkret mörkt för
dig.
Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset.
Du har skapat mina njurar, du vävde mig i
moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så
underbart skapad.
Underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
Benen i min kropp var inte osynliga för dig när
jag formades i det fördolda, när jag bildades i
jordens djup.
Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade
innan någon av dem hade kommit.
Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud,
hur väldig är inte deras mångfald!
Räknar jag dem är de fler än sandkornen.
När jag vaknar är jag kvar hos dig.
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v .15
13 fre 19:00 Tonår i Korsberga
14 lör 18:00 Cafékväll - JanOlov Claesson
presenterar sin CD-skiva
15 sön 10:00 K olamy ragu dstjä nst
i Korsberga
v .16
19 tors 18:00
20 fre 19:00
21 lör 18:00
22 sön 10:00

Styrelsemöte
Tonårsledarsamling (inget Tonår)
Lovsångsgudstjänst m. fika
Guds tjän st - Josef Hugosson
Sång - Johan & Sandra Cederholm
Nattvard, Församlingsmöte

v .17
24 tis 15:00
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Andakt på Brobygården
(JanOlov Claesson m.fl)
27 fre 19:00 Tonår i Göteborg
29 sön 10:00 Vit tn esbör dsguds tjän st
18:00 Skolbön i Hjältaryd
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v .18
30 mån 20:30 Valborgsfirande i Kringelund
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Ps alm 1 39 :1- 1 8

v .20
18 fre 19:00
19 lör 13:00
20 sön 10:00
18:00

M A J

2 ons 19:00 Anita Gunnar & Åke Grönkvist
berättar om arbetet bland massajerna
4 fre 19:00 Tonår i Landsbro Allians
6 sön 10:00 Guds tjän st - Anders Wisth
v .19
11 fre 19:00 Tonår i Landsbro
13 sön 10:00 Guds tjän st - Marcus Svedman
Sång - Emma & Isaac Wardle
Nattvard
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v .21
22 tis 15:00
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Tonår i Landsbro
Superhelg med Alexandra Hyllerud
Guds tjän st för alla åldrar
Skolbön i Myresjö Östra
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Andakt på Brobygården
(Berit & Agne Thorstensson)
25 fre 19:00 Tonår i Ramkvilla
27 sön 10:00 K onfi rmati on shö gtid
i Landsbro Pingst
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v .22
1 fre 19:00
3 sön 16:00

v .23
5 tis 15:00
6 ons
8 fre 19:00
10 sön10:00

Tonår i Landsbro
S öndags skol an s sommar fe st
i Årsets hembygdspark

Andakt på Brobygården
(JanOlov Claesson m.fl)
Sverigebön (mer info kommer)
Tonår i Ramkvilla
Guds tjän st - Josef Hugosson
Sång - Johan & Sandra Cederholm
Nattvard, Församlingsmöte

v .24
17 sön 10:00 Guds tjän st - Josef Hugosson
Sång - Åsa Hugosson
(Med reservation för ändringar)

B RA ATT VETA
Josef Hugosson är tjänstledig i maj
och har semester v.27-31.

