Vecka 13 (25-31 mars)
Tisdag
18.30 Bönesamling
Onsdag
10.00 Bön
Torsdag
15.00 Allträff med Mats Gunnarsson
”Min ryggsäck har fyra fack”
16.00 Konfa-undervisning i
Missionskyrkan
18.00 Förberedelse för StorGudstjänst
Fredag
18.00 Fritidsgården (åk 4-6)
Söndag
15.00 Andakt på Bäckagården
16.00 GUDSTJÄNST
Predikan: Jonas Wilhelmsson
Söndagsverkstan
Vecka 14 (1-7 april)
Tisdag
18.30 Bönesamling
Onsdag
10.00 Bön
Torsdag
16.00 Konfa-undervisning i
Missionskyrkan
Fredag
Fritidsgården (åk 4-6)
Lördag
17.00 Konfa-mys med Ekenässjön
Söndag
16.00 StorGudstjänst för alla åldrar
Sång, dans, drama, film,
lovsång o bön
Predikan: Helena Gunnarsson
Vecka 15 (8-14 april)
Måndag
Tisdag
18.30 Bönesamling
Onsdag
10.00 Bön
Torsdag
16.00 Konfa-undervisning i Allianskyrkan
18.00 Uppstart för ledningsgrupper
Fredag
18.00 Fritidsgården (åk 4-6)
Söndag
16.00 GUDSTJÄNST
Predikan: Haylachew från Etiopien
Söndagsverkstan

t.f. Föreståndaren har ordet…
Kära församling!
1 Petr 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han
har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Tjänande och nåd hör tätt samman i Bibeln.
Det är en nåd att få tjäna och vi tjänar med gåvor vi fått av nåd.
Dessutom uttrycker tjänandet Guds nåd till den här världen.
I och med administrationsmötet 24 mars påbörjar vi ett nytt tjänsteår i
församlingen. Här kommer en del väljas om och en del kommer in i nya
uppgifter. För att få en god start på det nya tjänsteåret möts alla som är
med i en ledningsgrupp till en uppstartskväll 11 april kl 18-21. Tanken
är att vi tillsammans den här kvällen ska bli uppmuntrade och
inspirerade till att tjäna i våra uppgifter och arbeta för Guds rike.
Kallelsen att tjäna sträcker sig dock längre än till valda personer och
uppgifter i ett administrationsmöte. Var och en kan tjäna i sina gåvor
och Var och en av oss i Guds församling kan vara goda förvaltare av
Guds mångfaldiga nåd. Låt oss alla sträva efter detta i det tjänsteår som
ligger framför.
Fridshälsningar Jonas
Möteshelg med Owe Lindeskär
Helgen 16-17 mars hade vi förmånen att ha Owe Lindeskär. Temat var
”Den Korsmärkta Församlingen” och utgick från 1 Kor 1:18.
Vi måste alla vara korsmärkta och röra oss mot korsets centrum. Den
som är korsmärkt agerar inte med sig själv i centrum utan i Jesu namn
och i den korsmärkta församlingen finns det plats för alla och allas gåvor.
Utifrån Fil 3:18 gav Owe också en viktig förmaning om att det går, i en
kristen församling, att leva som fiende till korset. Han tryckte särskilt på
förlåtelse. Om vi inte förlåter blir vi inte förlåtna och då är vi fiender till
korset. Förlåtelse kommer upprätta församlingen till den korsmärkta
position Gud önskar.
Owe hade också profetiska hälsningar till vår församling:
”Gud har inte glömt er församling! Gud kallar den här församlingen in i
ett djupare liv med sig. Nu behöver ni en vision av försoning,
upprättelse, rening och närvaro av Jesus Kristus. Det finns en fantastisk
framtid för er församling och ni kan inte fatta hur stor den ska vara,
men den måste vara korsmärkt. Ni måste leva i förlåtelse, annars väljer
ni en sekulär väg och förlorar smörjelsen. Guds tid är nu inne för er i
denna församling! Då blir det alltid svårt, turbulent och missförstånd.”
Helgen präglades av en stark gudsnärvaro följd av tårar och böjda knän
och vi är djupt tacksamma till Herren för vad vi fick ta emot.
Beatrice Schoultz

