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Pastorn har ordet

Tack – för 29 fantastiska år
Inte anade jag 1989 att jag 29 år 
senare skulle skriva ett Tack till 
samma församling som jag då 
hade börjat en ny tjänst i. 29 år 
fanns inte i min tanke, möjligtvis 
10, men nu har åren gått och det är 
dags för pension och avsluta min 
tjänst som pastor och föreståndare 
i Pingstförsamlingen i Motala - och 
jag undrar vart har alla åren tagit 
vägen?

Förtroende
När Paulus skriver om sin tjänst 
uttrycker han det så här: ”Jag 
tackar honom som gett mig kraft, 
Kristus Jesus, vår Herre, för att han 
fann mig värd förtroende och tog 
mig i sin tjänst” 1 Tim 1:12. Jag 
fick Pingstförsamlingens i Motala 
förtroende och efter bästa förmåga 
har jag försökt att förvalta detta. 
Förtroende är inget som man tar 
sig utan man får det. Jag tror att 
den som får förtroende  behöver 
vara ärlig, trovärdig, mogen och gå 
före med gott exempel. Utefter min 
förmåga har jag försökt att leva så 
och naturligtvis är det med skiftande 
resultat, ibland bättre och ibland 
sämre.

När jag tänker tillbaka på åren i 
Motala så är det några saker som 
lyser fram lite klarare

Vår församling
Pingstkyrkan i Motala har blivit vår 
församlings kyrka. Här har våra barn 
vuxit upp, gått i olika barn- och 

ungdomsgrupper, varit på läger och 
jag tror att de har fått värderingar, tro, 
kompisar och vänner för hela livet. 
För Agneta och mig har församlingen 
varit viktig  och vår förhoppning är 
att den skall fortsätta att vara det för 
oss. Vi behöver församlingen.

Möten med människor
Åren som gått har inneburit massor 
av möten med olika människor. Jag 
tror att detta är nog det viktigaste 
för en pastor – att se och möta 
människor i olika livssituationer. Det 
har varit många personliga samtal, 
det har handlat om glädje och sorg, 
hur verksamheten ska planeras, hur 
nya initiativ ska möjliggöras och 
ibland bara ett ord av uppmuntran.

Till möten med människor hör också 
gudstjänsten och att stå vid dörren 
efter gudstjänsten. Min önskan 
har varit att alla ska känna sig 
välkomna och att de får åtminstone 
hälsa på en när de varit i vår kyrka 
(förhoppningsvis flera).

Olika initiativ
När jag var ganska ny i Motala så 
var det många som talade om 
möjligheten att få öppna ett Café. 
Efter några år så kunde vi öppna Café 
Credo och det var öppet några år- 
Det gick senare över i Café Choklad 
som blev något av en fritidsgård 
för massor av ungdomar. Många 
gånger var det mer än 100 ungdomar 
samlade i vår församlingsvåning. Vi 
som tonårsföräldrar från frikyrkorna 

ställde upp i köket och denna 
satsning skapade många nya 
möjligheter för både våra ungdomar 
såväl som oss föräldrar.

En annan sida som kännetecknat 
vår församling är missionsintresset. 
Argentina, Tyskland, Kina har varit 
några av våra missionsländer. 

I början på 90-talet öppnades 
också möjligheten till en 
vänförsamlingskontakt i Tula, 
Ryssland. Tänk att efter nästan 15 
år av förbön för en plats få möta de 
troende där, se de deras ansikten, 
dela den kristna gemenskapen, ja 
det var verkligen en helig stund.

Under många år har vi haft 
möjligheten att inbjuda till 
Julmusikal. Att se engagemanget 
hos unga såväl som äldre har på ett 
väldigt tydligt sätt illustrerat vad en 
församling är. Vi har ett gemensamt 
mål och tillsammans arbetar vi för 
att nå det. Unga såväl som äldre är 
vi med. En sjunger, en annan spelar, 
någon lagar mat, en annan städar, 
några beder och tillsammans bygger 
vi något gemensamt. I adventstid 
har kyrkan fyllts den ena gången 
efter den andra  av förväntansfulla 
besökare.

Alpha – en grundkurs i kristen tro 
började vi med omkring år 2000. 
Sedan dess har vi varje termin 

Forts på sida 4
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Drottninggatan 15 A
591 30 MOTALA

Kontakt Telefon Semester 
Expeditionen 0141 - 21 11 67 
Bernt Broberg 070 - 649 07 30 slutar 21/6
Mika Juurikivi 070 - 511 84 41 4/6 - 8/7
Madelene Boberg  070 - 813 02 39 2/7 - 5/8
Veijo Nikka 070 - 582 51 84  
Terese Carlsén 076 - 828 31 43 9-22/7, 6-12/8 
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: 2018-08-24

Alla kulturprogram sker i samarbete med  

Coverfoto: Nisse Graan
Ansvarig utgivare:  Bernt Broberg 
Layout: Mika Juurikivi

Församlingsnytt

Hemgångna

Zelmy Pålsson
Född  1928.09.15
Död  2018.04.07

Jesus sade: ”Den som tror 
på mig skall leva om han än 
dör.”

Utflyttar
Bibbi Tolf till Örebro

Nya medlemmar
Göte Karlsson

Döpt den 25 mars

Annsofie och Mattias Heimdahl
på bekännelse den 27 maj

Glad sommar önskar 
pastorsteamet!

GDPR - Policy för be-
handling av person-
uppgifter

Den 25 maj 2018 träder GDPR (Gene-
ral Data Protection Regulation) i kraft, 
som är en ny EU-förordning. GDPR er-
sätter den svenska Personuppgiftsla-
gen (PUL). Bland annat skärps kraven 
på hur företag och organisationer 
får behandla dina personuppgifter. 
Detta är en positiv förändring. För 
oss i Pingstförsamlingen i Motala är 
det viktigt att du ska känna dig trygg 
med hur vi hanterar dina personupp-
gifter, samt följer de lagar och regler 
som finns för att skydda din integri-
tet.
 
Denna policy omfattar Pingstförsam-
lingen i Motala med dess verksam-
hetsområden. Kontaktuppgifter 
för information eller klagomål 
är: Pingstförsamlingen i Motala, 
Drottninggatan 15a, 591 30 
Motala, med telefon 0141-21 
11 67. Församlingens ordfö-
rande är ansvarig i frågor om 

behandlingen av dina personuppgif-
ter.
 
Pingstförsamlingen i Motala värnar 
om din personliga integritet och 
strävar efter att alltid skydda dina 
personuppgifter på bästa sätt. Vi be-
handlar dina personuppgifter i enlig-
het med tillämplig lagstiftning och 
den lagliga grunden vilar främst på: 
att fullgöra vårt avtal, legitimt och 
berättigat intresse och/eller att dina 
personuppgifter behandlas inom det 
som kallas ”berättigad verksamhet”.

Mer information hittar du på vår hem-
sida under fliken 
”INFO”
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haft en grupp varje termin. Ibland 
något större men oftast små 
grupper. Att möta människor i samtal 
om vad kristen tro är har skapat 
många meningsfulla stunder och 
inte minst många nya vänner. Och 
glädjen har varit stor när många av 
alphadeltagarna efter kursen låtit 
döpa sig.

Börja i det lilla
De flesta initiativ har börjat i liten 
skala. Jag tänker på vår första samling 
vi hade med nya svenskar som 
började komma till vår församling 
omkring år 2003. Vi var lite trevande i 
början men efterhand har detta vuxit 
till att bli en mycket viktig del i vår 
församling. På samma sätt började 
vi med språkcaféet i liten skala men 
som nu vuxit till en stor verksamhet.

Ombyggnad
Jag tänker också på ombyggnaden 
av vår kyrksal och församlingsvåning. 
Eldsjälarna har drivit på och gått före 
och många andra av oss har fått vara 

med även om vi varit lite klumpiga 
och inte så händiga alla gånger.

Team och församlingsledning
Under alla år har jag också fått omge 
mig av ett team med medarbetare. 
De sista 10 åren har det varit Mika 
och Madde. Vi har satsat på teamet 
och utan bra medarbetare skulle 
det inte fungerat. I denna skara 
tänker jag också på äldste och 
församlingsledning – tillsammans 
har vi fått förtroendet att tjäna Gud 
och församling.

Motorn i församlingens arbete 
är bönelivet i hemgrupper och 
bönemöten. Att under 29 år få gå 
på flera bönemöten varje vecka är 
en förmån. Här har vi haft förbön för 
massor av böneämnen men också 
fått tacka Gud för härliga bönesvar. 

Mycket annat skulle naturligtvis ha 
sin plats i en sådan här artikel men 
det får bli ett axplock. Allt vad Gud 
har gjort ryms inte i några ord.

Men hur skall man avsluta en krönika 
som handlar om 29 år i en församling?

Först ett stort TACK till er alla för 
förtroendet att vara er pastor. Tack 
för all uppmuntran och alla förböner. 
Och som jag sagt många gånger 
under de senaste åren 

– Det bästa ligger framför !
I den förvissningen slutar jag min 
tjänst.

Fridshälsningar
Din pastor Bernt Broberg

Språkcaféet

Varje onsdagskväll har det varit full 
aktivitet i vår församlingsvåning. 
Då möts vårt Språkcafé som samlar 
mellan 20 och 40 deltagare varje 
gång. Här får vi tillsammans med 
nysvenskar dela erfarenheter, lära ut 
det svenska språket och inte minst få 
många nya vänner. Vi gör inte anspråk 
på att det ska vara en skola utan mer 
ett café där vi sitter och samtalar. 
Behovet av sådana samlingsplatser 
är stort och många av deltagarna 
återkommer mycket troget onsdag 
efter onsdag.

Vårterminen avslutades med en 
vår-resa fredagen den 11 maj. 8:30 

avgick bussen med Hasse Alvarsson 
vid ratten. Vi var 43 stycken barn och 
vuxna som var med på resan. I bussen 
berättade Nisse Graan om hur Sverige 
fungerar med kommunfullmäktige, 
landsting och riksdag.

Första stoppet var S:t Anna 
skärgård där vi stannade till och 
tog förmiddagsfikat. ”Fika” är ett 
av de första orden som man både 
ung och gammal lär sig när man 
kommer till Sverige. Sedan bar det 
iväg till Söderköping där vi gick på 
kanalbanken och tittade på Göta 
Kanal och slussarna. Några köpte 
glass vid Söderköpings stolthet 
”Smultronstället”. Lunchen intogs i 
Pingstkyrkan, Söderköping. Där åt vi 

pastasallad, couscous och kyckling. 
Allt smakade mycket bra.

Vi var lite oroliga för om det skulle 
regna och det gjorde det. Men då 
satt vi i bussen och på väg till Gamla 
Linköping. Där tittade solen fram 
igen och vi fick möjlighet att titta 
på gamla hus och vackra trädgårdar. 
Några passade på att handla godis i 
Cloettabutiken innan det var dags att 
sätta sig i bussen hem till Motala.

Trötta men belåtna efter en heldag 
tillsammans kom vi till Pingstkyrkan 
i Motala med nya erfarenheter från 
vårt vackra landskap – Östergötland.
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En enad församlingsledning har 
föreslagit Linnea Sennehed som 
vår nya föreståndare. På försam-
lingsmöte den 27 maj beslöt för-
samlingen att utlysa ett extra ad-
ministrationsmöte den 17 juni där 
det slutliga beslutet kommer att 
tas.

I Helgen 20 maj fick vi träffa Linnea 
och hennes familj bestående av ma-
ken Mattias, barnen Alice 8 år och 
Josua 10 år. Linnea och Mattias inter-
vjuades och de fick många ingående 
frågor som båda hanterade bra.

Många kom och lyssnade till Linneas 
predikan som handlade om Pingsten 
och den betydelse den har för oss i 

dag. Inte bara genom Andens utgju-
tande utan också genom att alla de 
som var i övre salen fick tala till män-
niskor med olika språk och bakgrund 
på deras eget språk. Det viktiga är att 
möta människor med kärlek vilket 
Linnéa uppmanade oss att tänka på. 

Linnea beskriver sig själv som rela-
tionsrelaterad. Hon tycker om män-
niskor i alla åldrar och vill samarbeta 
och bygga relationer.

Hon kommer ursprungligen från Lin-
köping där hon arbetat i 11 år som 
ungdomspastor och därefter stude-
rat teologi i Malmö under 4 år samti-
digt som hon arbetat i Malmö Pingst-
församling, bl a med att bygga upp 

ett fungerande förbönsteam. Hon har 
också olika förtroendeuppdrag inom 
Pingst.

Linnéa anser att församlingens vikti-
gaste uppdrag är att var Jesu händer 
och fötter i den här världen och att på 
olika sätt visa Guds omsorg för alla 
människor och försöka hitta vägar till 
människors hjärtan.

Linnea med familj kommer att flytta 
till Motala och vi som församling be-
rikas med en härlig familj som säkert 
kommer att betyda mycket för oss.

Text: Conny Henricson, Foto: Privat

Linnea Sennehed
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vårresaN 
Text: Magnus Nilsson, Foto: Ulf Andersson

Träffpunktens och Torsdagsträffens 
bussresa gick av stapeln den 16 maj. 
Vädret var perfekt med strålande 
sol och behaglig temperatur. Vi 
var 50 st och det var en god och 
förväntansfull stämning redan från 
början, ungefär som förr i tiden när 
man åkte på skolresa. 

Målet var Degerfors - Karlskoga 
området, vilket ligger i Värmland men 
tillhör Örebro län. Anders Thunberg, 
som är Gunilla Stenmarks bror, hade 
lagt upp ett intressant program för 
oss. Han steg på bussen i Degerfors 
och sedan var han vår lokala guide 
under dagen.

Första anhalten blev Karlskoga 
Folkhögskola där vi fick kaffe och 
fralla. Vi fick veta att Folkhögskolans 
huvudman är Equmeniakyrkan och 
att det är en av Sveriges största 
folkhögskolor med c:a 350 elever. 

Färden gick sedan vidare till 
Nobelmuséet där en skådespelare,  i 
tidsenlig utstyrsel, gestaltade en av 
Alfred Nobels närmaste ingenjörer 
och medarbetare. Under en timma 

fick vi en mycket intressant inblick i 
Alfred Nobels liv och verksamhet. 

Programmet fortsatte  med 
lunchkonsert i Karlskoga kyrka där 
bl.a. Selma Lagerlöf en gång 
konfirmerades. Under en halvtimma 
fick vi avnjuta ”Musik i Pingstens tid” 
förnämligt framfört av organisten 
Riccardo Gnudi. 

Bussfärden fortsatte runt den vackra 
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sjön Möckeln, allt medan Anders 
berättade om trakten. Vyerna 
påminner om trakten runt Siljan men 
i ett minde format. Karlskoga ligger i 
norra änden av sjön och Degerfors i 
södra. Vägen runt sjön är 3,5 mil. Nu 
började det att ”kurra” i magarna och 
en god lunch på Degernäs Herrgård 
satt fint. 

Här överraskade oss Anders med 
att plocka fram sin gitarr och han 
bjöd oss på en sångstund medan vi 

avslutade måltiden med kaffe och 
kaka. 

Efter uppsittning i bussen 
gick färden till Berget och det 
närliggande Sveafallet. Här fanns det 
hantverksbodar, kaffeservering  och 
trevlig miljö. Här avnjöt vi den sista 
timman i det sköna vädret innan 
det var dags att ta farväl av Anders 
och tacka honom för den förnämliga 
guidningen och ett intressant 
dagsprogram. 

Under resan hem hann vi med 
den traditionsenliga tipstävlingen 
med Bernt  och vi fick lyssna till det 
trevliga kåseriet som Ulf brukar hålla 
om trakten vi besöker. Som alltid på 
våra bussresor så fanns också inslaget 
”Hela bussen sjunger” med. Klockan 
18:45 var vi hemma i Motala igen och 
vi fick avtacka Hasse Alvarsson för en 
fin och behaglig körning. ¨

Tonårsläger på Bjärka-
Säby

Även detta år åker vi på 
läger till Bjärka. Lägret är 
för dig som går i sjuan upp 
till 19 år.

Mer info och anmälan:
http://bjarka18.heymo.se/

/Mika 070-511 84 41

Maria Agirman vår nya missionär

Vid vårt församlingsmöte den 27 maj 
beslutade vi att anta Maria Agirman 
som vår nya missionär. Hon kommer 
att åka ut till Tessaloniki i Grekland i 
mitten av juni. 

Till början med blir det språkstudier 
och sedan är tanken att arbeta med 
ungdomar i pingstförsamlingen i Tes-
saloniki. 

Pingstkyrkan i Norrköping är utsän-
dande församling och vårt engage-
mang är 2 000 kr i månaden i tre år 
till att börja med. 

Låt oss ta med Maria i våra förböner.
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SNART ÄR DET 
SOMMAR!
Nu står äppelträden i full blom 
och man kan riktigt känna att som-
maren är på väg! Det är mycket av-
slutningar nu, och sommarlovet står 
för dörren, och både barn och vuxna 
längtar efter en lång stund av 
vila och äventyr!

Ville bara informera om 
sommarens höjdpunkter för 
barn och familjer!

NYHEMSVECKAN 15-24 Juni
Skulle varmt rekommendera att ta några dagar och 
åka till nyhemsveckan! En fantastisk möjlighet att få lite 
påfyllning för hela familjen. God undervisning, gemenskap och bar-
nens Nyhem är fantastiskt! Jag och Petrus har även i år fått möjligheten 
att vara med i ett av barntälten där, så hoppas att vi ses!

ÅVIKSLÄGRET  9-12 augusti.
Ett familjeläger ute i Åvik, som Baptistkyrkan tillsammans med oss gör. 
Några fantastiska dagar med barnmöten och sköngemenskap för hela familjen. 
Missa inte att anmäla er till det. Mer info finn på Baptistkyrkans hemsi-
da. Se annons på nästa sida.

GEMENSKAPSLÄGRET 24-26 augusti.
Missa inte året upplaga av vårat fantastiska gemenskapsläger ute på Väs-
teräng. Några dagar tillsamman på detta fantastiska ställe. Där får vi 
mycket tid att lära känna varandra och god undervisning. Mer information 
kommer i samband med gudstjänster.
Anmälan till madelene@motala.pingst.se, eller på listor på kyrktorget.

Önskar dig en fantastisk sommar!

Madelene Boberg - Barn och familjepastor.
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Åviksläger 9-12 augusti 2018

 Åvikslägret

Välkommen till årets upplaga av vårt 
familjeläger!  Lägret riktar sig till barn 
och unga upp till 14 år. Arrangeras av 

Pingstkyrkan och Baptistkyrkan i Motala

Åviksläger 9-12 augusti 2018

 Åvikslägret

Välkommen till årets upplaga av vårt 
familjeläger!  Lägret riktar sig till barn 
och unga upp till 14 år. Arrangeras av 

Pingstkyrkan och Baptistkyrkan i Motala

Åviksläger 9-12 augusti 2018

 Åvikslägret

Välkommen till årets upplaga av vårt 
familjeläger!  Lägret riktar sig till barn 
och unga upp till 14 år. Arrangeras av 

Pingstkyrkan och Baptistkyrkan i Motala

Tid:  9-12 Augusti. Lägret startar kl 17.30 kom gärna innan 
och sätt upp ditt tält eller husvagn. Lägret avslutas med 
en gudstjänst på söndagen kl 10.30. Dit är alla välkom-
na.

Pris:  För hela lägret 450:- per person. Familj hela lägret 
1400:-. En dag 200:- per person.

Logi:  Eget tält eller husvagn.
Program:  Barnsamlingar med drama, sång och undervisning. Bad, 

sport, god lägermat, lägerkiosk, lek, lägerbål, allt och 
lite till i en härlig blandning.

Ta med:  Tält, sovsäck, liggunderlag/ luftmadrass, kläder för 
väder, ombyten, varm tröja, gympaskor, stövlar, regn-
kläder, badkläder, handduk,ficklampa, toalettartiklar, 
tallrikar (djup och flat) mugg och bestick.

Hitta dit:  Kör rikvsäg 50 norrut från Motala. Ta av vänster mot 
Lemunda. Efter 400 meter ligger Åvik, Baptistkyrkans 
lägergård på vänster sida.

Anmälan:  Anmäl dig till lägret via en länk på hemsidan: 
www.motalabaptist.se/avikslagret 
Anmälan via telefon går också bra: Petter 070 644 09 61

Betalning: Till bankgiro 5611-8631 eller swisha till 123 640 21 50 
Märk betalningen med Åviksläger och ditt namn. Det är 
först när du betalat för lägret som du blir anmäld.

 Max antal på lägret är 100 pers så anmäl dig i 
tid!Hoppas vi ses på  Åvik i sommar det kommer bli ett 
toppenläger!
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Vecka 22, 2-3 juni
  Vi säger Tack till Agneta och Bernt 

Broberg för 29 år i vår församling.
Lördag 16:00 Församlingens festkväll, Mat, under-

hållning, tillbakablickar, Inbjudna 
gäster mm (Anmälan)

Söndag 09:45 bön
 10:30 Gudstjänst, Bernt Broberg talar, 

Lovsångskören, Gospel Five, Inbjudna 
gäster och program, tårtbuffé

Vecka 23, 4-10 juni
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 14:00 Andakt, Strömsborg
 19:00 Missionsbåten Shalom i hamnen
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Madde Boberg talar, lov-

sångsteam, Kyrkkaffe
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 24, 11-17 juni
Onsdag 09:30  Bön
 18:00 Grillkväll hos Agneta och Bernt Bro-

berg Lilla Nygatan 18
Torsdag 15:00 Andakt, Åkervallen
 18:00 Bön
Kyrkan uthyrd för Vätternrundan Fr 15:00 - Sö 9:00
Söndag 10:30 Gudstjänst, Bernt Broberg, Gospel five, 
 12:30 Extra Administrationsmöte med 

anledning av kallande av ny förestån-
dare

Mötesaktuellt med resevation för ändringar

BRUNCH för unga vuxna

Under vårterminen har vi haft tre mycket 
uppskattade bruncher för unga vuxa. Brun-
chen är ett ställe för bibelstudie, diskussion 
och gemenskap (och självklart god frukost-
mat). Temat är verktyg för livet och riktar 
sig främst till unga vuxna men alla är väl-
komna!

Första gången hade vi besök av Eric Laca-
banne som talade om själbild, självkänsla 
och identitet i Kristus.

Andra besöket var en kristen artist, Lina 
Hultman, från Stockholm som talade om 
Gud och samhället.

Tredje gästen var Maria Agirman, före detta 
ungdomsledare i Norrköping. Hon ska ut 
på mission i Grekland och talade till oss om 
mission i vardagen och mission utomlands!

Till hösten hoppas vi kunna fortsätta med 
bruncherna igen.
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Vecka 25, 18-24 juni
Onsdag 9:30 Bön
Söndag 10:00 Ekumenisk gudstjänst på Furulid, 

Christer Roshamn, Ragnar Egberth 
trumpet, Kyrkkaffe

Vecka 26, 25 juni -1 juli
Onsdag 09:30 Bön
 18:00 Grillkväll hos Petrus och Madde 

Boberg i Sjökumla

Söndag 10:30 Gudstjänst med Nattvard, Madde 
Boberg talar, Terese Carlsen sjunger, 
Kyrkkaffe

Vecka 27, 2-8 juli
Onsdag 09:30 Bön
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 10:30 Gudstjänst, Terese Carlsén talar, Gos-

pel five, Kyrkkaffe

Vecka 28, 9-15 juli
Onsdag 09:30 Bön
 18:00 Grillkväll hos Sophi och Markus Sjö-

berg, Bergagatan 17
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 10:30 Gudstjänst, Mika Juurikivi talar, Kyrk-

kaffe

Vecka 29, 16-22 juli
Onsdag 09:30 Bön
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 10:30 Ekumenisk gudstjänst i I Baptistkyr-

kan, Mika Juurikivi talar, Anita och 
Lennart Johansson sjunger, Kyrkkaffe

Vecka 30, 23-29 juli
Onsdag 09:30 Bön
 18:00 Grillkväll hos Margot och Hans Alvars-

son vid Skogsborg (Varamon)
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 10:30 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan, 

Lennart Johansson talar, Terese Hov-
lund sjunger, Kyrkkaffe

Vecka 31, 30 juli-5 augusti
Onsdag 09:30 Bön
 14:30 Andakt, Dagcentral G:a Stan
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 14:00 Andakt, Strömsborg
Lördag  Kinasamling
Söndag 10:30 Gudstjänst med Nattvard, Judit och 

Jakob Axelsson, Gospel five, Kyrkkaffe

Vecka 32, 6-12 augusti
Onsdag 09:30 Bön
 18:00 Grillkväll hos Conny och Birgitta Hen-

ricsson på Varamovägen 98
Torsdag Åvikslägret börjar
 18:00 Bön
Söndag 10:30 Lägergudstjänst på Åvik
 18:00 Gudstjänst i Baptistkyrkan, Joni Berg 

talar. 

Vecka 33,13-19 augusti
Onsdag 09:30 Bön
Torsdag 15:00 Andakt, Åkervallen
 18:00 Bön
Söndag 10:30 Gudstjänst, Daniel Persson talar, 

Madde Boberg sjunger, Kyrkkaffe

Vecka 34, 20-24 augusti
Onsdag 09:30 Bön
Torsdag 18:00 Bön

Fredag-Söndag Gemenskapslägret på Västeräng
Söndag 10:30 Gudstjänst på Västeräng

Öppettider - Second Hand Butik
Tisdag 12:00 - 18:00
Onsdag 12:00 - 18:00
Torsdag 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


