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Sagolika morgon - en morgon för kvinnor
och tjejer
Återigen dukas det upp en härlig frukostbuffé som får avnjutas
innan föredraget. Denna gång är det Carina Brandt som talar
utifrån temat ”Från ovärdig till konungadotter” 3/3. Priset är 50 kr
och du anmäler dig antingen i foajén i kyrkan eller genom att
maila sagolikamorgon@efs-kyrkan.info senast 1 mars.
ÅRSMÖTE
Välkommen till årsmötet som går av stapeln efter gudstjänsten
och kyrkfikat 11 mars. Alla är välkomna även om endast medlemmar är röstberättigade. Vi tar gemensamma beslut gällande
ekonomin och andra praktiska frågor. Ett viktigt möte.
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Påskmåltid med mässa
Välkommen att fira minnet av Jesus sista måltid med sina lärjungar, med hjälp av bönerna, berättelserna och smakerna som
funnits med i den judiska påskmåltiden i årtusenden. Vi följer en
förkortad ordning för den traditionella måltiden, i ljuset av hur
Jesus uppfyller löftena, och avslutar med nattvardens bröd och
vin. Måltiden består inte av lagad mat, utan endast smakbitar
av de traditionella rätterna på Skärtorsdag 29 mars.
Anmäl dig gärna i förväg, så vi kan duka till lagom många, till
carl.skarin@efs-kyrkan.info, 070 526 95 57 eller på evenemanget på kyrkans facebooksida.
Vårstädning
Redan nu flaggar vi för en fantastiskt rolig dag i kyrkan. Det är
dags för vårstädning. Vi ses i kyrkan kl 8.00 lördagen 5 maj
då vi gör i ordning inför vår och sommar både inne och ute. Ta
med ditt eget fikabröd till förmiddagen så kan vi göra en gemensam beställning av mat till lunch när vi är på plats. En rolig
arbetsgemenskap då vi får ställa i ordning för någon annan.
KYRKBILEN, vi erbjuder kostnadsfri kyrkbil på söndagsförmiddagen. Vid kvällsgudstjänster behöver man boka bil.
För mer info, kontakta Bengt Starfelt 0431-290 53
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Påskdagen, Jesus möter alla - Carl Skarin
¤ nattvard

Morgonbön i kyrkan

19.00

Ekumenisk bön i pingstkyrkan Ä-holm
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Jesus möter Bartimaios - Carl Skarin,
nattvard
Morgonbön i kyrkan

11 sön 10.00
		

Jesus möter barnen - Eva-Lotta Kjellberg,
årsmöte se baksidan

15 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

19.00

Ekumenisk bön i pingstkyrkan Ä-holm

18 sön 10.00
		

Jesus möter Sakaios - Carl Skarin,
Barngudstjänst

22 tor 08.00

5 tor

08.00

Morgonbön i kyrkan

19.00

Ekumenisk bön i pingstkyrkan Ä-holm

8 sön 10.00
		

Betjäna människor som rörelse Kerstin Oderhem. Kollekt till missionene

12 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan n -

15 sön 10.00
		

Betjäna människor i bön - Magnus
Lennartsson

19 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

19.00

Ekumenisk bön i pingstkyrkan Ä-holm

22 sön 10.00
		

Betjäna människor i ord - Carl Skarin,
nattvard

Morgonbön i kyrkan

26 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

25 sön 10.00

Jesus möter Jerusalem - Magnus Lennartsson

29 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

29 sön 10.00
		

Betjäna människor i handling - Louise
Malmborg

19.00
30 fre 10.00
		

Påskmåltid med mässa se baksidan
Långfredagen, Jesus möter döden Magnus Lennartsson

På efs-kyrkan.tv

kan du se alla predikningar i efterhand.
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För alla barn, Söndagsskolan Skatten
För alla barn, Barnaktivitet

För alla
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