
Aktuellt i Valsätrakyrkan  
Februari 

Sön 3 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller

kl 17 Öppen bön- och samtalsgrupp

Mån 4 kl 19 Gospelprojekt, övning 2

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, Sara Hurtig
Sång av gospelprojektet 

Sön 17 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller

kl 17 Öppen bön- och samtalsgrupp

Sön 24 kl 10 Gudstjänst med vittnesbörd
Magnus Hurtig mfl

Mars

Lör 2 kl 18 Myanmarfest!
Buffé, dofter och berättelser - allt från Myanmar!
100 kr. Anmälan till pastor Andreas senast 24/2.

Sön 3 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller, Tryggve Strömgren

kl 17 Öppen bön- och samtalsgrupp

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, Lisa Linnarsson
Dawei Zhang, student vid THS
Filip och Ida Tammergård, Alice och Lovisa Andreasson
Insamling till pastors- och diakonutbildningen.

kl 12 Församlingens årsmöte

Tor 14 kl 19 ”Rättvisa i klimatförändringarnas tid”
Föredrag och samtal med Anna Axelsson och Simon 
Jernberg, policyrådgivare klimatfrågor resp 
mobiliseringshandläggare vid Diakonia.
Servering från 18.30

Lör 16 kl 11 Bibelbrunch
Brunch och bibelsamtal för unga vuxna (gymnasiet och 
uppåt)

Sön 17 kl 10 Scoutgudstjänst med klimattema
kl 17 Öppen bön- och samtalsgrupp

Tor 21 kl 19 Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Sön 24 kl 10 Gudstjänst
Larsåke W Persson
Sång av kören Rediviva

Tor 28 kl 11 Andakt på Bernadottehemmet

Lör 30 kl 10 Workshopdag
 ”Hållbara samtal - en dag om hur vi möter klimatkrisen”
Om klimatfrågorna, våra egna avtryck och vad vi kan 
göra. Klimatsmart lunch till självkostnadspris. Anmälan.

Sön 31 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller, Monika Strömgren, Stina Adielsson

kl 17 Öppen bön- och samtalsgrupp



Händer i april 
Sön 7 kl 10 Gudstjänst med nattvard

Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan, Andreas 
Möller, kören Nardus/Margit Borgström
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Andreas Möller   
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Återkommande i veckorna: 
Varje söndag Kyrkkaffe efter gudstjänsten
Varje torsdag 10.00 Torsdagskaffe
Tisdagar jämna veckor 10.00 Bibelstudium (startar 8/1)
Fredagar 14.00 i Missionskyrkan RPG, se särskilt program. Scouter, 
tonårsverksamhet med mera enligt schema. 
Studie- och kulturverksamhet anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda. 

”När han hade fastat i fyr&o dagar och fyr&o 
nä/er blev han &ll slut hungrig.” Så berä/ar 
Ma/eusevangeliet om Jesus ökenvandring, och 
bortse/ från det - kanske oavsiktliga - lite 
humoris&ska i a/ skriva a/ han eBer 40 dygn ”&ll 
slut” blir hungrig, så blev det startsko/et för den 
kristna fastan. Människor följde Jesus exempel - 
kanske inte genom a/ ge sig ut i ödemarken, 
men genom a/ be och fasta inför stora 
utmaningar. 

Faste&den är en &d av förberedelse inför påsken, men också en &d för 
nyorientering. I vår &d, och vår del av världen, har fastan dock kommit lite i 
skymundan. Vi pratar kanske inte så mycket om fastan, och än mindre brukar 
det bli någon fak&sk fasta. Men hur skulle fastan kunna se ut, i våra dagar? 

Equmeniakyrkan har de/a år utlyst en ”klimaNasta”, som e/ sä/ a/ förbereda 
oss för de utmaningar som väntar, och som en del i en nyorientering. De/a 
pågår under faste&den - 6 mars &ll påskaBon 20 april - och kommer se lite olika 
ut i olika församlingar. I Valsätrakyrkan planeras återkommande gudstjäns&nslag 
med bön för klimaNrågorna, någon föredragskväll, en workshopdag och lite 
annat. Men tanken är också a/ vi var och en ska kunna få chans a/ stanna upp 
och ta ut ny kurs. Kanske finns det andra, mer klimatsmarta, sä/ a/ göra saker? 
Kanske kan vi bli inspirerade a/ göra mer medvetna val när vi handlar i affären?  

För Jesus del varade fastan i 40 dygn, men den nyorientering i hans liv som 
fastan förde med sig levde kvar. Och på samma sä/ är det med oss - de insikter 
vi kan få göra under årets klimaNasta behöver leva kvar i oss även framöver. Läs 
och bli inspirerad på equmeniakyrkan.se/klimaNasta, och kom med i de 
ak&viteter som erbjuds här i Valsätrakyrkan! 

Pastor Andreas

Februari - mars 2019  
i Valsätrakyrkan


