Magnus Lennartsson, präst

CARL SKARIN, präst

073 379 61 24, 0431-125 80

070 526 95 57, 0431-125 80

magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info carl.skarin@efs-kyrkan.info

En kyrka som återspeglar Guds hjärta.
I din hand håller du programmet för kyrkans gudstjänster i
maj-juli. Med det vill vi passa på att önska dig en skön sommar.
Denna period som för många får innebära ledighet och vila
och då vi längtar efter sol och värme. Det kan få vara en tydlig
bild för en innerlig längtan efter Gud. Johannes beskriver sin
syn av evigheten med följande ord:
”och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty
Guds härlighet lyser över den, och Lammet (Jesus) är dess lampa, och folken skall leva i det ljuset” Upp 21:23
En dag ska Gud själv lysa upp vår tillvaro men redan här och
nu vill han låta oss få del av hans ljus. Precis som solen utger
energi och värme så vill Gud ge dig kraft och omsorg – så låt
dessa månader får vara tid då du söker Herren i gudstjänst
och i bön. Låt ditt liv belysas av Honom så att du får återspegla
Guds hjärta.
Guds rika välsignelse i sommar.
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På gång senare i sommar! ...:
Barnfest och barnloppis
Denna dag blir det fest och mycket roligheter för barnen på
vår gräsmatta i vanlig ordning samtidigt som man har möjlighet att fynda på loppisen inne i caféet. En av sommarens
stora mötesplats så kom och var med. Pricka in 18 augusti i din
planering.
Församlingsutflykt
Lördagen 8 sept åker vi med buss på utflykt. En dag av lite
äventyr, fikakorg, grill, god gemenskap, gudstjänst och mycket
mer. Mer information kommer men planera redan nu in dagen.
KYRKBILEN, vi erbjuder kostnadsfri kyrkbil på söndagsförmiddagen. Vid kvällsgudstjänster behöver man boka bil.
För mer info, kontakta Bengt Starfelt 073 731 74 56
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Instagram: @efskyrkanahlm
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MAJ 2018

JULI 2018

5 lör

08.00

Arbetsdag vårstädning - inne och ute

1 sön

10.00

Sommargudstjänst med Sara Starfelt

6 sön

10.00

Gudstjänst med UG

8 sön 10.00
		

Sommargudstjänst med Magnus Lennartsson, nattvard

13 sön 10.00	Gud med oss - Magnus Lennartsson,
		 nattvard

15 sön 10.00

Sommargudstjänst med Lennart Albertsson

20 sön 10.00

Gud i oss - Carl Skarin

22 sön 10.00
		

Sommargudstjänst med Magnus Len
nartsson

27 sön 10.00

Familjegudstjänst med Skatten

29 sön 10.00
		

Sommargudstjänst med Magnus Lennartsson, nattvard

JUNI 2018
3 sön 10.00	Sommargudstjänst med Magnus Len		
nartsson, nattvard
10 sön 10.00	Sommargudstjänst med Oscar Arleon
17 sön 10.00	Sommargudstjänst med Carl Skarin
24 sön 17.00
		
		
		

Kvällsgudstjänst ute på gräsmattan.
Vi tänder upp grillen efteråt. Ta med
egen fikakorg och något till grillen.
(vid dåligt väder tar vi det inne)

På efs-kyrkan.tv

kan du se alla predikningar i efterhand.

För alla barn, Söndagsskolan Skatten

För alla barn, Sommarskatten

För alla

STÖD OSS

aktiviteter o tider se hemsidan: Bankgiro 697-0487
Swish 1231224732
efs-kyrkan.info

