Aktuellt i Valsätrakyrkan
Oktober
Sön 7 kl 10

Sön 7 kl 12

Gudstjänst med insamling till ”Sharing Love” och arbetet i
Burma
Andreas Möller, Sara Hurtig, kören Rediviva mfl
Spring för livet!
Vi springer och samlar in pengar till Burma.

Lör 13 kl 12-18 Spinnträff i Ladan
Några timmars kravlös gemenskap.
Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.
Sön 14 kl 10
kl 17
Tor 18 kl 19

Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller, Andreas Christoffersson

kl 17

Gudstjänst
Inger Wilhede
Öppen bön- och samtalsgrupp

November
Lör 3 kl 15

Andakt i Allhelgonatid
En enkel minnesstund med ljuständning inför
Allhelgonahelgen.

Sön 4 kl 10

Gudstjänst
Ulf Bergström

Mån 5 kl 19

Gospelprojekt, övning 2

Tis 6 kl 19

Livsrum - fika och samtal för kvinnor
Om att välja sina strider, och att strida lagom ofta.
Anmälan via sms till 073-969 28 51 senast 4/11.

Tor 8 kl 19

International prayer and worship

Öppen bön- och samtalsgrupp
Föredragskväll: ”Jesus var också flykting”
Föredrag, frågestund och samtal med Micael Grenholm om
migrationsteologi, Bibelns texter om flyktingar och våra
utmaningar som kristna i dag. Servering från 18.30.

Lör 20 kl 11

Bibelbrunch
Brunch och bibelsamtal för unga vuxna (gymnasie/högskola
och uppåt).

Sön 21 kl 10

Gudstjänst
Andreas Möller, Siv-Inger Halling

Mån 22 kl 19

Gospelprojekt, övning 1

Tor 25 kl 11

Andakt på Bernadottehemmet

kl 19

Sön 28 kl 10

Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Lör 27 kl 10-14 Städdag i och kring kyrkan, med fika tillsammans med
bostadsrättsföreningen.

Lör 10 kl 12-18 Spinnträff i Ladan
Några timmars kravlös gemenskap.
Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.
Sön 11 kl 10

ca kl 12
kl 17

Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller, Monika Strömgren
Sång av gospelprojektet.
Församlingsmöte
Öppen bön- och samtalsgrupp

Lör 17 kl 11

Bibelbrunch
Brunch och bibelsamtal för unga vuxna (gymnasie/högskola
och uppåt).

Sön 18 kl 10

Scoutgudstjänst
Andreas Möller, äventyrarscouter med ledare mfl

Tor 22 kl 19

Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Sön 25 kl 10

Gudstjänst
Hans Sundberg, Johan Hurtig
Kören inTro (Hudiksvall)

Tor 29 kl 11

Andakt på Bernadottehemmet

Händer i december
Sön 2 kl 10

Adventsgudstjänst
Andreas Möller, Ulrika Bergstrand
Sång av kören Rediviva.

Tor 6 kl 19

International prayer and worship

Lör 8 kl 14-17

Julbasar!
Lotterier, försäljning, fika och mycket mer.

Återkommande i veckorna:
Varje söndag
Varje torsdag 10.00
Tisdagar jämna veckor 10.00

Kyrkkaffe efter gudstjänsten
Torsdagskaffe
Bibelstudium

Fredagar 14.00 i Missionskyrkan RPG, se särskilt program. Scouter,
tonårsverksamhet med mera enligt schema.
Studie- och kulturverksamhet anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.

VALSÄTRAKYRKAN
Adress
Bernadottevägen 48
756 48 UPPSALA

Expedition
Tel: 018-30 13 54
www.valsatrakyrkan.se

Pastor
Andreas Möller
e-post: andreas@valsatrakyrkan.se
Tel. 073-600 88 00
STÖD VALSÄTRAKYRKANS VERKSAMHET!
Bankgiro: 5264-2105
Bankgiro minnesgåvor: 509-6979

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

Oktober - november 2018
i Valsätrakyrkan
Valet har kommit och gå0, folket har talat, och i skrivande stund funderas det
som bäst på hur folkets röst ska förstås, och vem som kan regera med vem.
Demokra< är lä= a= ta för givet - vi får e= röstkort hem i brevlådan och kan
för<dsrösta när det passar oss. Eller så går vi <ll vallokalen på valdagen, och kan
<ll och med ändra vår för<dsröst om vi vill. Ambi<onen är a= det ska vara så
enkelt som möjligt a= delta. Men det har inte all<d varit så. Länge var det bara
män som hade rä= a= rösta, och det bara om de kunde påvisa en viss
årsinkomst eller ägde fas<gheter. 1919 beslutade riksdagen om allmän och lika
rösträ= för män och kvinnor, men även den rä=en hade rejäla begränsningar.
Först 1989 undanröjdes de sista hindren, och alla svenska medborgare över 18
år ﬁck full och fri rösträ=.
Men det började långt
<digare, under betydligt
enklare förhållanden långt
bort från riksdagens kammare.
En höstkväll den 21 september
1848, i Vallersvik utanför
Frillesås i Halland, mö=es en
liten skara modiga män och
kvinnor för a= låta sig döpas i
Ka=ega=. Sedan samlades de i
en stuga i närheten, ﬁrade na=vard <llsammans och bildade landets första
frikyrkoförsamling. En förening där alla medlemmar - man som kvinna, faPg
som rik - hade samma ställning och samma röst. Där och då föddes i e= och
samma svep den svenska folkrörelsen, frikyrkan och föreningslivet.
Denna höst är det 170 år sedan den där höstkvällen i Vallersvik, och det ﬁras
förstås lite här och var. Men det gäller a= inte bara ﬁra pionjärernas modiga
steg, utan a= också värna och utveckla demokra<n och jämlikheten i vår <d. Vi
måste fortsä=a vår strävan eSer a= söka det gemensamma bästa, både i
samhället i stort och i församlingen. Det kommer inte all<d bli exakt som vi ville,
men <llsammans kan vi göra vår värld lite bä=re!
Pastor Andreas

