
Aktuellt i Valsätrakyrkan  

September 

Sön 1  kl 10 Samlingssöndag! 
Gudstjänst, lunch och goda samtal om liv och tro. 
Vi inleder med gudstjänst kl 10 och avslutar senast kl 14.

Tis 3   kl 10 Bibelstudiegruppen startar för terminen.

Tor 5  kl 11 Andakt på Bernadottehemmet (Valsätrakyrkan ansvarar).

Sön 8 kl 10 Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller, Gunna Birgersson

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

Sön 15 kl 10 Gudstjänst
Lisa Linnarsson
Församlingsmöte efter kaffet.

Sön 22 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller, Åsa Herrmann

Mån 23 kl 19 Gospelprojekt, övning 1

Tor 26  kl 19 Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Sön 29 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller, Siw-Inger Halling

Händer i Oktober 

Tor 3 kl 11 Andakt på Bernadottehemmet 
(Gottsunda församling ansvarar).

Sön 6 kl 10 Gudstjänst med internationellt tema.
Andreas Möller, Sara Hurtig mfl
Gäster från Myanmar, sång av kören Rediviva.
Insamling till projektet ”Sharing Love” i Myanmar/Burma.

           kl 12 Spring för livet!
Ett motionslopp till förmån för ”Sharing Love” - var med 
och spring, eller sponsra löpare!

Mån 7 kl 19 Gospelprojekt, övning 2

                                          

                                       

Återkommande i veckorna: 
Varje söndag Kyrkkaffe efter gudstjänsten
Varje torsdag 10.00 Torsdagskaffe
Tisdagar jämna veckor 10.00 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. 
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Hösten är här! Ännu kanske det känns lite 
somrigt i lu2en, men hös6erminen har 
defini8vt startat och kyrkan vaknar 8ll liv allt 
e2ersom olika grupper startar för terminen - 
söndagsskola, bibelstudier, scouter, 
ungdomsgrupp, körer och allt vad det vara 
må. Vi tar en ordentlig avspark söndagen den 
1 september, med en upptaktsdag som går i 
samtalets tecken. Vi har lånat redskap och 
metoder från Alphakurserna, och kommer 
därför äta lunch 8llsammans och sedan sä6a av 8d för a6 samtala i grupper om 
liv, tro och gemenskap. Det ger förhoppningsvis en dubbel bonus - dels e6 go6 
samtal vi kanske inte skulle ha2 annars, 8llsammans med några vi får lära känna 
y6erligare lite djupare. Sen ger det också en liten försmak av höstens Alphakurs, 

som inleds med e6 öppet möte söndag 15 september kl 16-18. Kanske vill du 
vara med och uLorska livet och tron lite djupare, eller kanske känner du någon 
granne eller arbetskamrat som du vill 8psa om denna möjlighet? 

I samband med årets upplaga av ”Spring för livet”, som går av stapeln söndag 6 
oktober, planerar vi a6 ha besök av en grupp från Ywama Bap8st Church och 
projektet ”Sharing Love” i Myanmar/Burma. En grupp från Valsätrakyrkan 
besökte församlingen och projektet i höstas, och nu är det dags för e6 besök i 
retur. Gruppen anländer 27 september och finns hos oss fram 8ll 7 oktober - 
passa på a6 hälsa på dem med e6 ”Mingalaba”!  

Det är förstås mycket mer som kommer hända under hösten, och de6a 
begränsade utrymme räcker inte 8ll för mer än enstaka glimtar. Det finns alltså 
mer a6 upptäcka, så känn dig varmt välkommen a6 uLorska Valsätrakyrkan i 
höst! 

Pastor Andreas
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