Vecka 19 (6-12 maj)
Tisdag 7 maj
18.30 Bön & undervisning
”Att bli mer lik Jesus”
Onsdag 8 maj
10.00 Bön
Torsdag 9 maj
16.00 Konfa-undervisning i Allianskyrkan
Lördag 11 maj
18.00 Kvällsmöte med Tomas Wallengren
Söndag 12 maj
16.00 StorGudstjänst för alla åldrar
Sång, dans, drama, film,
lovsång o bön
Barnarbetets sommarfest
Predikan: Helena Gunnarsson

Vecka 20 (13-19 maj)
Tisdag 14 maj
18.30 Bönesamling
Onsdag 15 maj
10.00 Bön
Torsdag 16 maj
16.00 Konfa-undervisning i Pingstkyrkan
Lördag 18 maj
18.00 Konfa-fest i Allianskyrkan
Söndag 19 maj
10.00 GUDSTJÄNST med konfirmation
Medverkande: konfa-ledare och
konfirmander från Missionskyrkan,
Allianskyrkan och Pingstkyrkan.

Vecka 21 (20-26 maj)
Tisdag 21 maj
18.30 Bön & undervisning
”Att bli mer lik Jesus”
Onsdag 22 maj
10.00 Bön
Lördag 25 maj
16.00 Bibelstudium med Owe Lindeskär
18.00 Bibelstudium med Owe Lindeskär
Söndag 26 maj
10.00 GUDSTJÄNST
Owe Lindeskär predikar.
Lovsångsteam

t.f. Föreståndaren har ordet…
25-28 april hade jag den stora förmånen att åka med våra konfirmander
på läger på Gullbrannagården. Sammanlagt var det ca 300 konfirmander
från olika platser, vilka under året fått grundläggande undervisning i
kristen tro. Vi hade goda dagar med seminarier, kvällsgudstjänster och
samlingar i den egna gruppen.
Konfaåret med våra elva konfirmander, som vi har tillsammans med
Missionskyrkan och Allianskyrkan, går mot sitt slut. 19 maj är det
avslutningsgudstjänst i Pingstkyrkan kl. 10. En gudstjänst som inte bara
är för nära och kära till konfirmanderna utan också för församlingen.
Tillsammans får vi vara med och bära unga människor till ett liv med
Jesus!

Fridshälsningar Jonas
Besök av Haylachew Taye, Etiopien
Söndagen den 14 april hade vi besök av Haylachew Taye från Etiopien
och pastor Magnus Fransson från Falkenberg. Haylachew förmedlade
vittnesbörd från Somali-regionen i östra Etiopien, där han tillsammans
med sin hustru Elsabeth arbetar inom missionsorganisationen
Deliverance in Christ Ministry. Bl. a berättade han om en man som
planerade ett självmordsdåd men som mötte Jesus på ett mirakulöst sätt
och nu är en engagerad evangelist. I sin predikan betonade Haylachew
betydelsen av Jesu kors och den förlåtelse som vi får ta emot och också
ge vidare – ett angeläget och uppfordrande budskap.
Vår församling bidrar sedan förra året med ekonomiskt stöd till
missionsarbetet i Somali-regionen. Det är också viktigt att komma ihåg
våra trossyskon där i förbön. De upplever i många avseenden en tuff
situation som Jesu efterföljare.
Text Roland Nissfolk

