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Pastorn har ordet

Nytt år - Nya möjligheter
2018 – ett nytt år med 8 760 timmar 
ligger framför oss. Det är också ett 
nytt år med nya möjligheter.

Vi planerar och ser framåt. Vi har 
många planer och för många av oss 
fylls almanackan med inbokningar 
av olika slag och vi ser fram emot nya 
möjligheter

För min egen del vill jag börja året i 
Jesu namn. Att leva livet till Guds ära 
är nog det största man kan få göra. 
Det hjälper mig att lyfta blicken och 
vara del i något större. Det hjälper 
mig att vara fokuserad på det som är 
väsentligt

Nya möjligheter att få lära känna 
Jesus
För mig som kristen är det viktigt 
att mer och mer få lära känna Jesus. 
Paulus uttryckte det så här: ”Jag vill 
lära känna Kristus och kraften från 
hans uppståndelse” (Fil 3:10a). För 
Paulus blev detta ett livsmål 
som formade hans liv. 
Det fantastiska är att 
det finns alltid mer att 
lära av Jesus. Tanken 
är inte att det enbart 
är en intellektuell 
kunskap utan en 
relation där jag mer och 
mer lär känna Jesu tankar 
och vad han vill. Detta är en livslång 
uppgift. Uttrycksätten för detta är 
många, men jag kommer inte förbi, 
bönen, bibelordet, nattvarden och 
gudstjänstgemenskapen. Allt detta 

är grunden för att mer lära känna 
Jesus.

Nya möjligheter att bygga relatio-
ner
Att vara en del av en kristen 
församling är att vara 
del av en familj. Vi får 
nya bröder och systrar 
hela tiden och vi lär 
känna fler och fler. När 
jag ser tillbaka på året 
som gått har jag kommit 
i kontakt med många nya 
människor. En del är nyinflyttade i 
Motala, andra har under 2017 kommit 
till tro på Jesus och blivit en del av vår 
församling. Andra har kommit från 
andra länder och sökt sig till Motala 
och vår kyrka. Jag tycker detta är 
fantastiskt - att få vara en liten del 
i ett större relationsbygge. Det är 
detta som ger mening åt mitt liv.

Nya möjligheter att tjäna Jesus.
En kan inte göra allt men alla 

kan göra något, så lyder 
ett ordspråk. Visst är 
det sant att vi alla kan 
bidra med något. Nu 
ligger 2018 framför 

oss och vi kan med våra 
liv vara med och tjäna 

Jesus och hans församling. 
Här finns alltid utmaningar 

och min förhoppning är att vi alla 
skulle hitta vår plats där vi kan vara 
med och tjäna Jesus. Jag har lärt mig 
att de mest vardagliga sysslorna som 
städning, koka kaffe etc. också är en 

gudstjänst för Gud, lika mycket som 
när jag står och predikar eller gör 
hembesök. Allt behövs, alla behövs, 
för att vår församling skall kunna bli 

en mer tjänande och varmare 
församling som möter 

människor i Motala.

Nya möjligheter att 
vara med och offra
Att ge generöst 

av sina pengar till 
församlingen är också en 

möjlighet. Min erfarenhet 
av givande har jag fått i mötet med 
människor och egen erfarenhet. 
Jag tror inte någon blir fattigare 
när vi ger vår regelbundna gåva 
till församlingen – tvärtom Gud 
välsignar när vi ger med glädje 
och villigt hjärta. Här ligger en ny 
möjlighet till välsignelse och väntar

Till sist
Vill jag önska dig Guds rika välsignelse  

- och kom ihåg att 2018 är ett nytt år 
med nya möjligheter för oss alla.

Fridshälsningar
Din pastor Bernt Broberg

”jag 
kommer 

inte förbi, bö-
nen, bibelor-
det, nattvar-

den...”

”2018  ett 
nytt år med 

8 760 timmar 
ligger framför 

oss”
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Drottninggatan 15 A
591 30 MOTALA

Kontakt Telefon  
Expeditionen 0141 - 21 11 67 
Bernt Broberg 070 - 649 07 30 
Mika Juurikivi 070 - 511 84 41 
Madelene Boberg  070 - 813 02 39
Veijo Nikka 070 - 582 51 84  
Terese Carlsén 076 - 828 31 43 
Församlingsteamet är lediga på måndagar.

Expeditionen är öppen:
Tisdag & torsdag 10:00 - 12:00

Är någon av er sjuk?
Vi gör gärna besök i ert hem eller på sjukhus. 
Om du inte har möjlighet att delta i våra  
gudstjänster, firar vi gärna nattvard i hemmen.

Bankgiro: 822-0469 SWISH: 123 502 16 13

Epost: info@motala.pingst.se
Hemsida: www.motala.pingst.se

Manusstopp inför nästa nr: 2018-05-15

Alla kulturprogram sker i samarbete med  

Coverfoto: © egal-123RF Stock Photo
Ansvarig utgivare:  Bernt Broberg 
Layout: Mika Juurikivi

Församlingsnytt

Utflyttar
Wabewa Bafondoko Mbavu och

Gisele Isomi Mpembe flyttar till Si-
onsförsamlingen, Cupolen Linköping

Unity Ukin Kasiita och
Miguel Tello Jara Utträde

Nya medlemmar
Anitha Ntawumuruta

på bekännelse

Pascal Karekezi
på bekännelse

På gång i Pingstkyrkan

Söndagen den 11 februari kl 18:00
”Bottenkänning” Guds långsamma 

svar på livets djävulskap. Fredrik 
Lignell från Ryttargårdskyrkan talar

Lördag 24 februari kl 10:30
Ungdomsbrunch med Eric 
Lacabanne från Huskvarna

Den 17 och 18 mars
”Ledd av Anden” - Tema- och 

Bibelhelg med prästen Staffan 
Stadell från Sollentuna

24 mars kl 18:00
”Hela kyrkan sjunger” med Gerd 

Ebegård, sångkör och komp

Bibeldagar med Niklas Piensoho
25/3 kl 18:00 - Kan man höra Gud 

tala och vad har han i så fall att säga? 
26/3 kl 19:00 - Hur blir man en bättre 

version av sig själv?

 
Söndag den 15 april kl 18:00

”Tre barytoner” med Mikael 
Järlestrand, Bo Wallenberg och 
Mikael Joumé fr Skandinaviska 

Barnmissionen sjunger

Avtackningshelg för pastor Bernt
2-3 juni (mer info kommer)

Gemenskapsläger på Västeräng
Skriv upp datum: 24-26 augusti
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Det går en väg mot framtiden
-rapport från årshögtiden
Text: Bernt Broberg, Foto: Nisse Graan

Söndagen den 14 januari möttes vi 
i Pingstförsamlingen till årshögtid. 
Mötet inleddes med sången ”Hur 
ljuvligt det är att mötas” och Linn 
Bernberg hälsade välkommen. 
Lovsångskören sjöng och ledde 
församlingen i tillbedjan. 2017 års 
verksamhetsberättelse producerad 
av Mika Juurikivi visades med 
bilder, musik och statistik. I 
årsmötespredikan så utgick Bernt 
Broberg, Mika Juurikivi och Madde 
Boberg från församlingens vision ”Vi 
är en församling som syns, växer och 
ger liv.

Sofia Hultin med ledare ledde 
”Barnens årsmöte” 

I årsmötet framfördes hälsningar från 
missionärer och vänförsamlingar 
innan nattvard firades under ledning 
av Veijo Nikka. Mötet avslutades med 

att Lovsångskören sjöng: Det går en 
väg mot framtiden…

Gudstjänster
I vår församling har vi barnvälsignelse, 
dop och begravningar och varje 
söndag möts vi till gudstjänst. Det är 
små och stora samlingar. Under 2017 
har vi varit ca 135 personer i snitt per 
gudstjänst. I huvudsak är det våra 

egna pastorer som predikar men det 
har också varit ett flertal besök. Sista 
helgen i augusti hölls ett välbesökt 
Gemenskapsläger på Västeräng.

Under året har Lovsångskören, 
Gospel Five, lovsångsteam och olika 
solister sjungit och lett församlingen 
i tillbedjan.

Barnens årsmöte
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Barn och ungdom
I barn- och ungdomsarbetet deltar 
ca 65 barn och ungdomar i olika 
aktiviteter. Söndagsskolan har haft 
mellan 15-25 barn varje söndag. 
Musicalen Änglahyss framfördes 
för 5:e året i rad och samlade mer 
deltagare än tidigare. Skolorna stod 
på kö för att uppleva musikalen och 
söndagens föreställning samlade 

mer än fullsatt kyrka.

Andra aktiviteter har varit Babysång, 
Fredagshäng, ungdomssamlingen 
20nollnoll och konfirmation.

Pingstkyrkan
2017 kunde vi slutföra vår ombyggnad 
av kök och församlingsvåning. Det 
firades med en fest i maj månad 
då många arbetare avtackades. I 
december fick vi ett positivt besked 
från SST som meddelade att vi 
beviljats ett bidrag på 522 000 kr till 
ombyggnaden.

Olika aktiviteter
Ett år med Pingstkyrkan innehåller 
mängder av samlingar och aktiviteter. 
Många är med och hjälper till med 
varierande uppgifter. På årsmötet 
gjordes val av olika funktionärer till 
olika grupper.

Statistik
De statistiska förändringarna under 
året är följande. 22 har kommit 

till församlingen, genom dop (5), 
inflyttningar (14) och bekännelse 
(4). 20 har lämnat församlingen. 5 
har dött, 5 har begärt utträde och 
10 flyttat till församlingar på andra 
orter. Det gör att församlingens 
medlemstal har ökat till 280.

Under året har 1 419 500 kronor 
samlats varav 124 500 till 
missionskassan. Det är en ökning 
mot både budget och föregående 
år.  Administrationsmötet i mars 
kommer att ge övriga upplysningar 
om församlingens ekonomi.

Tack
Årsmötet avslutades med Tack till 
församling och anställda. Budget 
för 2018 antogs och Terese Carlsén 
kallades som ungdomsledare på 50 
%. Inför ett nytt år önskar vi gestalta 
vår målbild om att ”vi är en församling 
som syns, växer och ger liv”.

Målbild inför framtiden
Vi är en församling som syns, 

växer och ger liv

Sofia Hultin med Grace Bernberg
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Hälsning från Asien,

Det är söndag kväll och vi befinner oss i bortre Asien. Tankarna går hemåt 
och till hur det ser ut i en svensk stad vid denna tidpunkt. Kalla snöiga 
gator som ligger öde och människor som sitter inne i sina hem och ser på 
tv eller slösurfar lite på datorn. Kontrasten blir enorm då man här upple-
ver ett myller av människor som rör sig på gatorna. Livliga gatuförsäljare 
som erbjuder sina varor, människor som sitter på små restauranger och äter 
en sen kvällsmat och en livlig trafik på trånga gator. Det slår mig hur 
många människor som är i farten, de är överallt! Tankarna går också till 
om de vet vem Gud är. Har de någonsin hört namnet Jesus? Hur ska vi kunna 
nå alla dessa skaror av människor? Här rör sig många olika folkslag och 
en sak har de alla gemensamt. De är skapade med lika värde och älskade av 
Gud! 
I historien om Babels torn kan vi läsa om hur Gud sänder iväg människorna 
över jorden med olika språk. Jag tror inte att det var ett straff att de 
fick olika språk, jag tror Gud älskar mångfald! Han har skapat olika folk 
och folkslag för att de med sin rika variation skall lovsjunga honom på 
olika språk och på olika sätt. 
I uppenbarelseboken kap. 7:9 står det om hur en stor skara lovsjunger Gud 
inför hans tron. De kom från alla folkslag, stammar, länder och språk. Det 
är en härlig bild av vilken mångfald det ska bli i himlen en dag. Men, jag 
tror vi kan få uppleva en del av detta redan nu, både hemma i Sverige där 
många nyanlända finner ett hem i våra församlingar och här i denna del av 
världen.

Vi försöker nå ut med evangeliet till ett så kallat “onått folk”. En folk-
grupp där de flesta aldrig har hört evangeliet, som inte har någon försam-
ling, väldigt lite kristet material och endast ett fåtal troende. Vi ser 
dock hur Gud verkar ibland dem och vi möter fler och fler som är intresse-
rade av evangeliet och tar emot Jesus som sin frälsare. Vi gläder oss över 
detta och tackar Gud för vad som händer och vi tror att vi ska få se mer 
i den närmaste framtiden. Du som medlem i församlingen i Motala är med i 
en del av detta och vi är så glada och tacksamma för det. Tillsammans får 
vi vara med och utföra det uppdrag vi har fått av Jesus; att gå ut i hela 
världen och göra alla folk till lärjungar! 
I denna del av världen finns det fortfarande många folk som aldrig har 
hört evangeliet. Var även med och bed att Gud sänder arbetare till sin 
skörd så att vi kan få uppleva hur Guds plan fullbordas och uppleva hans 
rikedom. 

Varma hälsningar från era medarbetare i Asien



7



8

Vår nya undgomsledare
Terese Carlsén
Fakta:
Ålder:  25 år
Uppväxt:  Missionärsbarn i Yemen och Cy-

pern men mestadels uppvuxen i 
Sverige, Motala.

Familj:  Mamma, pappa och 3 äldre 
syskon

Talang:  Kreativ i bild, sång och musik.
Brinner:  För församlingen, ungdomar 

och mission.

Senaste året:
Efter mina teologistudier tog jag ett uppe-
håll och hösten 2016 åkte jag till Frankrike 
för att vara nanny till ett lärarpars lilla söta 
son på 2 år. Dessa lärare jobbade med den krist-
na organisationen UMU (ungdom med uppgift), 
detta ställe inspirerade mig så nästa termin var 
jag med i bibel/missionsklassen. Våren 2017 
gick jag bibelskolan i Frankrike och gjorde mis-
sionsarbete i Italien och Cypern. Andra Kulturer 
och andra länder är alltid spännande tycker 
jag! Sommaren spenderades här i Motala och 

hösten 2017 gick ut på att vila upp mig. Bland 
annat så åkte jag en månad till USA där jag blev 
ompysslad av vänner. 
 

Dröm:
Jag lever min dröm! Att jobba i församling, men 
också att kunna kombinera det med mission 
skulle vara det ultimata! 

Inforuta - Barn, familj & Ungdomar

Missa inte vårens verksamheter för barn, familj 
och ungdomar - Verksamheter:

Babysång 
Torsdagar 10-12

Söndagsskola
Varje söndag, nu med tre grupper, liten 0-4 år,  
mellan 5-7 år, och stor 8-13 år.

Superfredag! 
Fredagar 17-18 en kreativ sång- och dansgrupp, 
för låg- och mellanstadiet 

Fredagshäng
Fredagar 18-20 för dig i 5-7:an. Roliga aktiviteter, 
mat, andakt

Sportlovsläger 
Måndag till onsdag v 8 låg och mellanstadie. (an-
mälan till Madelene boberg)

20nollnoll
Fredagar 20:00. Ekumenisk ungdomskväll med 
aktiviteter, andakt, ungdomsmöten

BRUNCH
Lördagen den 24 feb - 10:30, Eric Lacabanne
Lördagen den 7 apr - 10:30
Lördagen den 12 maj - 10:30
Riktat till unga vuxna. Brunch serveras, undervis-
ning, samtal med utrymme för frågor och reflek-
tioner kring undervisningen.
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Vecka 5, 4 februari
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med Nattvard ”synas för värl-

den skull”, Bernt Broberg, Lovsångsteam, 
Söndagsskola, Kyrkkaffe Församlingsoffer, 
Andrahandsoffer till social verksamhet. 
Nya medlemmar välkomnas.

Vecka 6, 5-11 februari
Tisdag 18:00 Alpha och Beta startar ny termin 
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 14:30 Andakt, G:a stan, 59:an
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
 18:30 Lovsångskören
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 14:00 Kyrkträff i Equmeniakyrkan
Lördag 09:30 Andra Halvlek – Undervisning
Söndag 09:45 Bön

 10:30 Gudstjänst ”att synas för staden skull” 
Madde Boberg, Gospel Five, Söndags-
skola, Kyrkkaffe, Missionsoffer

 18:00 ”Bottenkänning – Guds långsamma svar 
på livets djävulskap” Fredrik Lignell från 
Ryttargårdskyrkan talar.

Vecka 7, 12-18 februari
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha och Beta 
Onsdag 09:30 Bön
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten ”Vår Gud är oss en väldig 

borg – stad i Ljus” Glory Lundgren och 5 
herrar från Örebro

 15:00 Andakt, Åkervallen
 18:00 Storbönemöte med Lovsångskören
Fredag 14:00 Andakt, Strömsborg
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst ”synas för varandras skull” 

Bernt Broberg Lovsångskören, Söndags-
skola, Kyrkkaffe, Församlingsoffer.

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 8, 19-25 februari
Mån-Ons Sportlovsläger Låg- och mellanstadium
Tisdag 18:00 Alpha och Beta 
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Torsdagsträff i Baptistkyrkan
 18:00 Bön
Lördag 10:30 Brunch för ungdomar  

med Eric Lacabanne från  
Huskvarna

Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst ”Synas för människans skull” 

Mika Juurikivi, Lovsångsteam, Söndags-
skola, Kyrkkaffe, Församlingsoffer

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 9, 26 februari – 4 mars
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha och Beta 
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
 18:30 Lovsångskören
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 14:00 Kyrkträff i Equmeniakyrkan
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med Nattvard Bernt Broberg, 

Lovsångskören, Söndagsskola, Kyrkkaffe, 
Administrationsmöte Församlingsoffer, 
Andrahandsoffer till social verksamhet

Vecka 10, 5-11 mars
Tisdag 18:00 Alpha och Beta 
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 14:30 Andakt, Dagcentral 59:an, Gamla stan
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
 18:30 Lovsångskören
Torsdag 14:00 Träffpunkten, ”Mitt hjärtas sång” Sånger 

av Allan Törnberg med Da Capo kören 
från Stockholm

 18:00 Bön
Lördag 09:30 Andra Halvlek – Hans 

Jansson talar
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Madde 

Boberg och Barnrådet, 
Lovsångsteam, Sön-
dagsskola, Kyrkkaffe, 
Missionsoffer

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 11, 12-18 mars
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha och Beta 
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
Torsdag 14:00 Torsdagsträff i Baptistkyrkan
 15:00 Andakt, Åkervallen
 18:00 Bön
Fredag 14:00 Andakt, Strömsborg
  Ledd av Anden – Bibelhelg med  

Staffan Stadell
Lördag 10:00 Hemgruppsledare  

och Förebedjare 
 16-18:30 Bibelundervisning (för 

alla), Servering
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Staffan 

Stadell, Lovsångsteam, 
Söndagsskola, Kyrk-
kaffe, Församlingsoffer 
Alphaeftermiddag

 16:00 Finskspråkigt möte

Mötesaktuellt med resevation för ändringar
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Vecka 12, 19-25 mars
Tisdag 18:00 Alpha och Beta 
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 14:00 Kyrkträff i Equmeniakyrkan
Lördag 18:00 Hela Kyrkan Sjunger med Gerd Ebegård, 

Sångkör och komp
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Bernt Broberg, Joni Berg, Sön-

dagsskola, Kyrkkaffe, Församlingsoffer
 16:00 Finskspråkigt möte
 18:00 ”Kan man höra 

Gud tala och vad 
har han i så fall att 
säga”? Bibelunder-
visning med Niklas 
Piensoho 

Vecka 13, 26 mars – 1 april
Måndag 19:00  ”Hur blir man en 

bättre version av 
sig själv”? Bibel-
undervisning med 
Niklas Piensoho

Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha och Beta 
Onsdag 09:30 Bön
 17:00 Språkcafé – Påskfest  
 18:00 Finska gruppen
 18:30 Lovsångskören

Torsdag 19:00 Getsemanestund i Equmeniakyrkan
Långfred 17:00 ”Korset i centrum” Madde, Mika och Bernt 

talar, Lovsångsteam
Påskdag 09:45 Bön
 10:30 ”Graven är tom – Jesus lever” Mika Juu-

rikivi och Bernt Broberg, Lovsångskören, 
Söndagsskola, Kyrkkaffe, Församlingsoffer

Vecka 14, 2-8 april
Tisdag 18:00 Alpha och Beta 
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten ”En tro som bär” Anita och 

Tomas Granath från Uddevalla talar och 
sjunger

 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med Nattvard, Madde Boberg 

talar, Lovsångsteam, Söndagsskola, Kyrk-
kaffe Missionsoffer och andrahandsoffer 
till social verksamhet

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 15, 9-15 april
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha & Beta avslutning 
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Torsdagsträff i Baptistkyrkan
 18:00 Bön
Fredag 14:00 Andakt, Strömsborg
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Bernt Broberg, Lovsångteam, 

Söndagsskola, Kyrkkaffe, Församlingsoffer, 
Församlingsmöte

 16:00 Finskspråkigt möte
 18:00 Tre Barytoner med 

Mikael Järlestrand, 
Bo Wallenberg och 
från Skandinaviska 
Barnmissionen talar 
och sjunger.

Vecka 16, 16-22 april
Tisdag 18:00 Lärjungaskola startar
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
 18:30  Lovsångskören
Torsdag 15:00 Andakt, Åkervallen
 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Mika Juurikivi talar, Gospel 

Five, Söndagsskola, Kyrkkaffe, Försam-
lingsoffer.

 16:00 Finska gruppen

Vecka 17, 23-29 april
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 17:30 RIA-kväll
 18:00 Lärjungaskola
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Lördag  Kyrkan uthyrd till Kulturskolan
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Daniel Persson talar, Emil 

Svensson sjunger, Söndagsskola, Kyrk-
kaffe Församlingsoffer.

 13:00 Kyrkan uthyrd till Kulturskolan
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Vecka 18, 30 april-6 maj
Tisdag 18:00 Lärjungaskola
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
 18:00 Finska gruppen
 18:30 Lovsångskören
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med Nattvard, Bernt Broberg, 

Lovsångskören, Söndagsskola, Kyrkkaffe, 
Församlingsoffer, Andrahandsoffer till 
social verksamhet

Vecka 19, 7-13 maj
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Lärjungaskola
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 17:00 Språkcafé  
Fredag 14:00 Andakt, Strömsborg
Lördag  Språkcaféets avslutning, mer info kommer
Söndag 10:30 Gudstjänst med Konfirmation i Baptistkyr-

kan, Calle Horgby, Mika Juurikivi, Konfir-
manderna m.fl., Kyrkkaffe

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 20, 14-20 maj
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Andakt, Åkervallen
 18:00 Storbönemöte med Lovsångskören
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med Sommarfest, Madde 

Boberg och Barnrådet efter gudstjänsten 
utflykt till Åvik, medtag fika, Grillning.

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 21, 21-27 maj
Tisdag 13:30 Stickkontakten
Onsdag 09:30 Bön, Bibel och Fika
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Bernt Broberg, Sång, Kyrk-

kaffe, Församlingsoffer, Församlingsmöte
 16:00 Finska gruppen

Träffpunkten

Torsdag den 15/2 kl 14:00
”Vår Gud är oss en väldig borg – Stad i Ljus”  
Sångkavalkad med 5 herrar och Glory Lund-
gren från Örebro

Torsdag den 8/3 kl 14:00
”Mitt hjärtas sång” Sånger från Allan Törnbergs 
repertoar med Da Capo kören från Filadelfia 
Stockholm

Torsdag den 5 april kl 14:00
”En tro som bär” Sångprogram med Anita och  
Thomas Granath från Uddevalla

Öppettider - Second Hand Butik
Tisdag 12:00 - 18:00
Onsdag 12:00 - 18:00
Torsdag 12:00 - 18:00
Fredag 12:00 - 18:00
Lördag:  10:00 - 14:00

Inlämningstider
Vardagar:  08:00 - 16:00
Lördag  10:00 - 13:00

Boka hämtning:
0141 - 524 10


