Välsignelser sökes!
Inspirerad av EKHO Göteborgs styrelse ber jag om följande:
Vill du spela in en video där du ber/läser en välsignelse från den kristna traditionen som du
själv eller någon annan formulerat och rikta den till en enskild person? Alltså säga ’dig’
istället för ’er’?
För att få upplevelsen av ett personligt tilltal. En till en.
Det vore jättefint om vi får in olika välsignelser, inte bara den aronitiska. Så känn dig fri.
Inget rätt eller fel i formuleringar. Men kort och koncist så att filmen går att dela i
messenger/mail.
Innan du läser in säger du ditt namn och i vilken roll du välsignar.
Tex Jag heter Siv Karlsson och är pastor i NN församling
Jag heter Jerre Kovac och är medlem i NN församling
Jag heter Kim Fält, är diakon i NN församling och tillhör EKHO skåne.
Jag heter Lena Lönn och är pensionär. Jag brukar gå till Högmässan i NN-kyrkan
Jag heter Anna Hjälm och är medlem i facebookgruppen Hbtq-vänliga troende
Om du bara vill säga ditt namn går det också bra.
Inte så noga med titlar men om du har en präst, pastors eller diakonkrage vore det fint om
du ville använda den. Eller en uniform från frälsningsarmén.
När du läst in den säger du tex något av följande:
Jag behöver EKHO
Vi behöver EKHO
Vi behöver varandra
Vi håller varandras händer(eller kanske inte…)

Tanken är sedan att använda dessa filmer under den tid som vi inte ses så
mycket.
För att påminna varandra om att vi finns och att EKHO finns även när vi inte
har fysiska träffar.
När du skickar in din film väljer du att lita på att EKHO hanterar klippet i
enlighet med ovan. Dvs publicerar på sin hemsida och på sociala medier och
gör det delbart.
Vi tänker att välsignelsen står för ett bejakande av människan och av den hen är.

När välsignelserna dyker upp i sociala medier är det också fint om du följer dem och ger
respons på andras välsignelser med en tumme eller ett hjärta. Så blir alla välsignade.
När vi ändå har er på tråden bli medlem i EKHO också. Vi behöver ditt stöd om du tycker att
vi gör ett bra arbete. Och ALLA är välkomna. Gå in på EKHOs hemsida så hittar du info om
hur det går till där.
Guds välsignelse till dig!

