"When you want to build a ship,
do not begin by gathering wood,
cutting boards, and distributing work,
but awaken within the heart of man
the desire for the vast and endless sea"
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Antoine de Saint-Exupéry

September 2020

Än är det litet sommar kvar, och precis som i förra utgåvan av programbladet valde jag en bild av havet. Jag kom att tänka på citatet av Antoine de
. Saint-Exupéry. Med andra ord - vad är det som motiverar oss och driver oss
att fortsätta arbeta för Guds rike, för Guds församling? Jag hoppas att det
inte är en kapten eller befälhavare som står och delar ut order, och som
hela tiden påminner om alla sysslor som skall fixas och göras. Nej, jag
hoppas att min och din motivation att tillhöra och verka i Guds församling,
kommer mycket djupare än så.
Var är vår längtan? Vad drömmer vi om? VEM är vår längtan? Om inte
Jesus Kristus själv - Hans godhet och nåd, Hans närvaro och kärlek - får vara
min och din dröm och längtan, vad kan då skeppets befälhavare göra? 😉
Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, och den oändliga vidden av Guds Rike, då
blir också de olika sysslorna och uppgifterna mycket mer meningsfulla.

Gudstjänsterna fortsätter som vanligt, jämte live sändning på Facebook.
Styrelsen vill påminna alla att beakta avstånd till vår nästa, samt tvätta
eller desinficiera händerna då man anländer till kyrkan
Söndagsskolan: just nu vet vi inte med säkerhet hur vi skall tänka kring
barnens egen gudstjänst. Vi skulle så gärna vilja välkomna barnen till
kyrkan, men i skrivande stund har vi inte nåt beslut om nåt startdatum.
Fanny informerar skilt om detta.
Lovsångsdansen fortsätter nu på hösten lördagar kl 10 - 11.30. Datumen
är 29.8, 19.9, 24.10, 14.11, 5.12. Tag kontakt med Julia Gustafsson om det
är något du vill fråga!
Församlingens ekonomi
Nedan uppföljningen senaste ekonomiuppföljning. Styrelsen vill tacka alla
trogna och glada givare!

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus,
trons upphovsman och fullkomnare, ...

Hebr 12:2

Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag:
att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar,
för att se Herrens ljuvlighet
och söka honom i hans tempel.

Ps 27:4

Dophögtid:
5.9 Lördag 14.00 På kinyarwanda och svenska, Roger Andersson,
Jean d’Amour Banyanga m fl. Plats: Helluntaikirkko
Gudstjänster september:
6.9 Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst, Roger Andersson m fl,
tolkning till kinyarwanda
13.9 Söndag 11.00 Gudstjänst, Roger Andersson
20.9 Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst, Patrik Nordman
27.9 Söndag 11.00 Gudstjänst, Henrik Nymalm
Måndagar kl 18.00 – församlingsbön i kyrkan
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