Vecka 16 (15-21 april)
Tisdag
18.30 Bön & undervisning
”Att bli mer lik Jesus”
Onsdag
10.00 Bön
Skärtorsdagen
19.00 Getsemanestund med nattvard
Långfredagen
10.00 GUDSTJÄNST
Kören
Predikan: Jonas Wilhelmsson
Påskdagen
16.00 GUDSTJÄNST
Predikan: Jonas Wilhelmsson
Söndagsverkstan
Vecka 17 (22-28 april)
Tisdag
18.30 Bön & undervisning
”Att bli mer lik Jesus”
Onsdag
10.00 Bön
18.30 Lovsångskväll
Torsdag
15.00 Allträff med Torbjörn Lantz
”Läsarsång och andlig visa”
Fredag
18.00 Fritidsgården (åk 4-6)
Söndag
16.00 GUDSTJÄNST
Predikan: Kerstin Sturesson
Söndagsverkstan
Vecka 18 (29 april -5 maj)
Tisdag
18.30 Bönesamling
Onsdag
10.00 Bön
Torsdag
16.00 Konfa-undervisning i
Missionskyrkan
18.00 Förberedelse StorGudstjänst
Fredag
18.00 Fritidsgården (åk 4-6)
Söndag
16.00 GUDSTJÄNST och församlingsmöte
Predikan: Jonas Wilhelmsson
Söndagsverkstan

t.f. Föreståndaren har ordet…
1 Kor 15:3-4
Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot:
att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd,
att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna
Vi närmar oss nu påskhögtiden där vi vill ta till oss på nytt det allra
viktigaste….att Jesus dog för våra synder, att han blev begravd men han
uppstod till liv igen! När allt kommer omkring är det detta som gör all
skillnad! Låt betydelsen av detta få växa i ditt liv under denna
påskhögtid.
Jonas Wilhelmsson
Administrationsmötet 24/3-19
I och med vårt administrationsmöte har vi nu gått in i ett nytt tjänsteår i
församlingen. Här valdes flera personer in i nya uppgifter, men också
många fick förnyat förtroende i olika uppdrag. i övrigt finns det några
punkter från mötet som kan lyftas fram särskilt:
Ekonomin i församlingen är god ekonomi, vilket ger oss goda
förutsättningar i vårt arbete framöver.
Enligt ett nyttjanderättsavtal bedriver Pingstkyrkan i Ekenässjön sedan
många år sin verksamhet på två av våra fastigheter. Vi beslutade i mötet
att nu överlåta dessa fastigheter till Pingstkyrkan i Ekenässjön.
27/1 hade vi en fullsatt konsert hos oss med Bodekull Gospel & Jazz
Orchestra och Samuel Ljungbladh, då med Andrae Crouchs sånger. De var
så nöjda med vårt arrangemang att de nu erbjöds sig att komma tillbaka
för en julkonsert. Vi fattade beslut på att välkomna dem tillbaka och
därmed blir det julkonsert detta år 1 dec.
Församlingen sade sitt ja till att avskilja Kjell Enell, Anna-Maria Lindberg
och Bengt Karlsson till församlingsledare. Avskiljningsakten leddes av t f
föreståndaren, där församlingsledningen och församlingen bad för och
välsignade dessa tre i den nya tjänsten.
I församlingsledningen respektive styrelsen ingår nu följande personer:
Församlingsledningen:
Jonas Wilhelmsson (t f föreståndare)
Roland Nissfolk
Ewa Janson
Hans Svensson
Anna-Maria Lindberg
Conny Carlsson
Inger Persson
Bengt Karlsson
Helena Gunnarsson
Kjell Enell

Styrelsen:
Roland Nissfolk (ordförande)
Ewa Janson
Anna-Maria Lindberg
Conny Carlsson
Inger Persson
Carina Höglander
Peter Nilsson

