
Aktuellt i Valsätrakyrkan  

Oktober 

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

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

          kl 12 Spring för livet!
Motionslopp till förmån för ”Sharing Love” – spring själv, eller 
sponsra löpare!

Mån 7 kl 19 Gospelprojekt, övning 2

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

Sön 13 kl 10 Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller, Helena Andreasson
Sång av gospelprojektet

Sön 20 kl 10 Gudstjänst
Björn Herrmann, Monika Strömgren
Sång av Göran Alderborn

Lör 26 kl 10-14 Städ- och arbetsdag!
Vi städar och fixar i och kring kyrkan, och fikar tillsammans 
med bostadsrättsföreningen.

Sön 27 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller, Ulf Bergström

Tor 31 kl 19 Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

November 

Lör 2 kl 15 Andakt i Allhelgonatid
En enkel minnesstund med ljuständning inför 
Allhelgonahelgen.

Sön 3 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller

Tor 7 kl 11 Andakt på Bernadottehemmet
(Valsätrakyrkan ansvarar)

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
Magnus Hurtig

Tor 14 kl 19 Föreläsning: ”Utsikt”
Eric Donell föreläser om motivationsstrategier för den med 
adhd och autism. Och alla andra. Fri entré!

Sön 17 kl 10 Scoutgudstjänst
Valsätrakyrkans scoutkår bjuder in till gudstjänst med 
invigning och märkesutdelning.

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

Sön 24 kl 10 Gudstjänst
Lisa Linnarsson
Sång av Alice Bergstrand
Församlingsmöte efter kyrkkaffet



Det händer i december 

Sön 1 kl 10 Adventsgudstjänst
Andreas Möller
Sång av kören Rediviva

Tor 5 kl 11 Andakt på Bernadottehemmet
(Gottsunda församling ansvarar)

Lör 7 kl 14-17 Julbasar!
Lotterier, försäljning, fika och mycket mer.

     

I en annan del av världen är det varmt och fuk0gt. Och här är det höst, regn och 
blåst. Men världarna fick mötas i Uppsala i skarven mellan september och oktober, 
när vi tog emot våra vänner från Ywama Bap0st Church i Yangon, Myanmar. Vi har 
haF fina 10 dagar 0llsammans, då besökarna fåI lära sig mer om svensk demokra0 
och ekumenik, Uppsalas historia, scou0ng och ungdomsverksamhet. Och om hur 
centralt ”fika” är för svenskar. 
Vi har lärt oss om skillnader i 
kulturer och temperaturer, 
men också om hur mycket vi 
har gemensamt. 

Vi kom från olika delar av 
världen 
Alla med någon3ng a4 ge 

I skrivande stund förbereder 
vi besökets avslutande helg, 
då vi får möjlighet aI vara 
med och bidra 0ll projektet 
”Sharing Love” i Yangon, 
Myanmar. När Jesus möIe 
änkan i Nain, vars enda son precis döI, fylldes han av medlidande och bestämde 
sig för aI agera. Och när vännerna i Yangon såg barnen i slumområdet väcktes 
samma känslor, och de bestämde sig för aI agera. Nu går barn i skola i veckorna, 
och några har gåI vidare 0ll högre studier. Ännu fler barn får lära sig färdigheter 
som behövs för aI kunna bidra 0ll sin familjs överlevnad. Vi här på andra sidan 
jordklotet - i en annan del av världen - får vara en del av det arbetet. Och en dag får 
vi kanske ses igen! 

Där väcktes tankar där föddes drömmar 
Om a4 få träffas nån gång igen 
I en annan del av världen…    

Pastor Andreas 

* Fredá - I en annan del av världen (1988)

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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