Aktuellt i Valsätrakyrkan
Juni 2018
Lör 2 kl 11-16

Pilgrimsvandring i Hågadalen

Sön 3 kl 10

Gudstjänst
Söndagsskolans terminsavslutning!

Tor 7 kl 19

International prayer and worship.
Bön och lovsång på engelska, franska, svenska och andra
språk som är representerade i rummet.

Lör 9 kl 12-18

Spinnträff i Ladan
Några timmars kravlös gemenskap. Ta med spinnrock,
handarbete eller bara var dig själv.

Sön 10 kl 10

Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller, Åsa Herrmann
Församlingsmöte efter kaffet.

kl 17

Öppen bön- och samtalsgrupp

Sön 17 kl 10

Sön 24 kl 10

Gudstjänst
Andreas Möller, Tryggve Strömgren
Sång: Göran Alderborn
Gudstjänst
Andreas Möller

Augusti 2018
Tor 9 kl 19

International prayer and worship.
Bön och lovsång på engelska, franska, svenska och andra
språk som är representerade i rummet.

Sön 12 kl 10

Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller

Sön 19 kl 10

Gudstjänst
Andreas Möller

Tor 23 kl 19

Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Sön 26 kl 10

Gudstjänst
Andreas Möller
Församlingsmöte efter kaffet.

Det händer i september
Sön 2 kl 10

Samlingssöndag! Gudstjänst, lunch och goda samtal. Dagen
avslutas kl 14.00.

Tor 6 kl 11

Andakt på Bernadottehemmet

kl 19

Sön 9 kl 10

International prayer and worship.
Bön och lovsång på engelska, franska, svenska och andra
språk som är representerade i rummet.
Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller

1 juli - 5 augusti 2018
Under sommarperioden träffas vi i huvudsak till två samlingar per
vecka:
Varje torsdag kl 10.00: Torsdagskaffe
Varje söndag kl 10.00: Sommarandakt med fika
Välkommen!

Återkommande i veckorna:
Varje söndag
Varje torsdag 10.00

Kyrkkaffe efter gudstjänsten
Torsdagskaffe

Övriga aktiviteter vilar under sommaren och återkommer i höst!
Studie- och kulturverksamhet anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.

Aktuellt under

juni - augusti 2018
i Valsätrakyrkan
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Allt har sin +d. Predikaren talar om
hur allt som sker under himlen, sker i
sin egen 3d. Födas och dö, plantera
och rycka upp, riva ner och bygga
upp, gråta och le, sörja och dansa; ja,
3ll och med krig och fred - allt har sin
3d. För oss som bor på norra
halvklotet syns förstås deAa aldrig så
tydligt som i naturens och års3dernas växlingar. Och nu står sommaren
för dörren! Någon skulle kanske säga aA den redan gjort entré - maj
månad var kanske den varmaste i mannaminne. Men sommar och
semester är i alla händelser det som ligger framför, och ”vila” är
förhoppningsvis det som ska få ha sin 3d nu och eA tag framöver. Vi
människor behöver vila - ända från början av den kristna beräAelsen
betonas vikten av sabbatsvilan, och balansen mellan arbete och vila är
än i dag en utmaning för många av oss. Men minns då aA eKer sin
uppräkning av allt som sker under himlen - som allt har sin 3d - landar
Predikaren i sin slutsats:
Jag insåg a1 för människan ﬁnns ingen+ng go1 utom a1 glädja sig och
njuta livets goda. A1 äta och dricka och ﬁnna glädje mi1 i all sin möda
- det är en gåva från Gud. (Pred 3:12-13)
Så må du njuta av den gåvan, och må sommaren bringa dig både glädje
och vila!

Swish: 123 580 85 63
VU: Pg 66 49 23-0

Pastor Andreas Möller

