				

våren 2021

Gudstjänstschema
JANUARI				
24 Jan 11:00
31 Jan 11:00

Terminsstart. Församlingen världens hopp
Församlingen Världens hopp - Andens gemenskap

FEBRUARI				
7 Feb
14 Feb
17 Feb
21 Feb
28 Feb
Vi lever i en tid när det behövs så
mycket hopp. Vi har under hösten
klamrat oss fast vid det bibliska perspektivet på hopp. Ett grundmurat löfte
om en framtid i honom – Herren oavsett
omständigheterna. I vår kommer vi att
stampa av i en förlängning av det temat
som också rör sig in emot vilka vi är som
församling. Vad är vårt ärende vårt uppdrag
och vår riktning? Och hur ser det ut i den
tid som nu är. Vilken ton skall vi som församling gå med i denna tid? Hur möter vi
en tid, som lätt skapar overklighetskänslor?
Vi lever på något sätt långt ifrån det mesta av vår vanliga vardag, och vi har nästan
vant oss vid det. Vi lever i en tid som lätt
tenderar att segregera oss från varandra
men också från vårt uppdrag och essensen
i dem vi är som församling. Vem är man
egentligen som kristen utan den kristna
gemenskapen? Vem är den kristna gemenskapen när vi är så förhindrade att bjuda in. Djävulen vill lätt få det att se ut som
att vi inte kan göra eller vara någonting
som gemenskap.
Men det kunde aldrig vara mer fel. Jesus
säger;

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn
är jag mitt ibland dem. « Matt 18:20
Pandemin kan aldrig segregera oss
från Gud och den han är. Eller från vårt
grundläggande DNA som församlingen.
Hela vårt ursprung och uppdrag är förankrat där i honom i Herren och hans löften.
Det går inte att stjäla eller ta ifrån oss. Och
det behöver vi hålla fast vid, vårda, bära
och leva i tillsammans.
Vi måste fortsätta vara de vi är och göra det
vi ska. Aldrig har den lilla gemenskapen
varit så viktig, SMÅGRUPPEN – FAMILJEN
– BÖNESAMLINGEN - ”där 2-3 är samlade
i mitt namn”. Vi får ta avstamp i några av
Guds karaktärsdrag som gör oss till dem vi
är.
- Vi kan vara en gemenskap för att han är
gemenskap och för att han har gett oss
Anden.
- Vi är ett folk där varandra är viktigare än
jag, för att han valde oss före sig själv.
- Vi är ett folk som kan komma med
helande för att han har helat oss.
Vi är ETT HOPPETS FOLK!

11:00
11:00
19:00
11:00
11:00

MARS

7 Mar 11:00
14 Mar 14:00
17 Mar 19:00
21 Mar 11:00
28 Mar 11:00

APRIL
1 Apr
2 Apr
4 April
11 Apr
18 Apr
25 Apr

18:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Församingens världens hopp - Den livsnära gemenskapen
Församlingen världens hopp - Att berätta om sin tro. Missionskollekt
Filling Station - Bön & Lovsång
Att träna blicken - Andlig urskiljning
Att träna blicken - Var inte rädd

Att träna blicken - Se vem du är, själv- & gudsbild
Att träna blicken - Väntan & tålamod. Missionskollekt
Filling Station
Årsmötesgudstjänst. Hoppets folk
Tillsammansgudstjänst med klurige Göran. Hoppets folk 		

Getsemanegudstjänst
Långfredagsgudstjänst
Påskdagsgudstjänst
Röster av hopp - Hoppet i Kristus
Röster av hopp - Hoppets grund, tron
Röster av hopp - Uthållighet genom hoppet		

MAJ

2 Maj 11:00 Röster av hopp - Hoppets folk
9 Maj 11:00 Heliga vanor - Bön & tillbedjan. Missionskollekt
16 Maj 11:00 Heliga vanor - Tjänande
21-23 Maj 11:00 TORPKONFERENSEN
30 Maj 11:00 Heliga vanor - Trons gemenskap

JUNI

6 Jun
13 Junj
20 Jun
27 Maj

11:00
10:00
10:00
10:00

Heliga vanor - Att leva nära Bibeln
Lisa Fredlunds avslutningspredikan
Heliga vanor - Generositet och givande. Missionskollekt
Kyrkoårets tema

