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ALPHA & VÄXA VIDARE TILLSAMMANS
I höst låter vi vår Alphakurs och Växa vidarekurs gå samtidigt,
där vi börjar kvällen med att äta tillsammans, innan deltagarna
går till sina respektive föredrag och samtalsgrupper. Alphakursen inleds med en prova-på-kväll den 2 oktober efter vilken man
anmäler sig till resten av kursen. Växa vidare kommer denna
gång att följa den böneskola som Alpha och 24-7-bönerörelsen
ligger bakom. Ska du gå Alpha med en vän, eller kanske Växa
vidare med din hemgrupp?
EFS SYDSVERIGES DISTRIKTSKONFERENS RIKTAD!
Vi hoppas och arbetar för att detta ska bli en härlig dag som
inte bara är en konferens utan en mötesplats för oss i distriktet.
En dag full med uppbyggelse men även full med upplevelser. En
dag där gemenskapen och enheten är stor, en dag som utrustar,
bygger upp, styrker och utmanar. Men framför allt en dag då
Jesus får lyftas upp, lovsjungas och äras!
Konferensen äger rum den 6 oktober 2018 i Västerkyrkan i
Hässleholm. Temat för konferensen är Närmare.
För barn mellan 4 och 12 år erbjuds ett Barnkalas. Läs mer om
det och anmäl på https://efssyd.org/evenemang/riktad-2018/
Prata dig samman med någon och kom överens om att anmäla
er och samåk till Hässleholm. Denna dag kan ge mycket in i ditt
liv och även berika vår gemenskap lokalt i Ängelholm.

KALENDER
OKT-NOV 2018

ETT LJUS I MÖRKRET
Allhelgona helgen har alltmer blivit en stor och medveten helg i
Sverige. Många söker sig till kyrkogårdarna och tänder ljus och
många stannar säkert upp i en bön. Denna helg vill vi passa på
att bjuda in till en speciell gudstjänst söndagen 4 november kl
17.00 med temat ”Ett ljus i mörkret”
Det kommer även vara en barnsamling vid detta tillfälle.
Bjud med en vän och ta del av en viktig söndag till bön och
eftertanke.
KYRKBILEN, vi erbjuder kostnadsfri kyrkbil på söndagsförmiddagen. Vid kvällsgudstjänster behöver man boka bil.
För mer info, kontakta Bengt Starfelt 073 731 74 56

Fb: EFS-kyrkan Ängelholm
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OKTOBER 2018
2 tis
4 tor

6 lör

18.30

Alpha prova-på-gång, Start för Växa Vidare
se baksidan

08.00

Morgonbön i kyrkan

19.00

Ekumenisk bön i ELMs missionshus

09.00

se b
a
RIKTAD - distriktskonferens i Hässleholm ksidan

7 sön 10.00
		

Varhelst vi befinner oss… i hemmet - 		
Carl Skarin

11 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

13 lör 09.00
		

Hälsning från Israel. Våra anställda delar 		
med sig från resan till det heliga landet

14 sön 10.00
		

Varhelst vi befinner vi oss… en ny generation
- Emma Bergkvist, ledare för Ny Generation

18 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

19.00

Ekumenisk bön i ELMs missionshus

NOVEMBER 2018
1 tor

08.00

Morgonbön i kyrkan

19.00

Ekumenisk bön i ELMs missionshus

4 sön

17.00

8 tor

08.00

¤ Ett ljus i mörkret - Carl Skarin se baksidan
Morgonbön i kyrkan

11 sön 10.00
		

Varhelst vi befinner oss… i föräldraskap Magnus Lennartsson, nattvard

15 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

17 lör

19.00

Ekumenisk bön i ELMs missionshus

09.00

Sagolika morgon se separat folder

18 sön 10.00
		

Varhelst vi befinner oss… UG-gudstjänst, 		
missionsauktion obs missionskollekt. 		
Missionssamling för barnen

22 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

20 lör

Alternativ lördag

25 sön 10.00
		

Varhelst vi befinner oss… att åldras Magnus Lennartsson

21 sön 10.00
		
		

Varhelst vi befinner oss… i idrottsvärlden Magnus Lennartsson, nattvard.
SKATTEN-gudstjänst för barnen i UG

29 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

25 tor 08.00

Morgonbön i kyrkan

28 sön 10.00
		

Varhelst vi befinner oss… på arbetsplatsen Carl Skarin

På efs-kyrkan.tv

kan du se alla predikningar i efterhand.

¤

För alla barn, Söndagsskolan Skatten
För alla barn, Barnaktivitet

FÖR ALLA

STÖD OSS

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

