TACK!
Vår församling kan fortsätta att ha verksamheter för barn och vuxna för att många av er
ger gåvor till församlingen. Gåvor i form av engagemang, pengar och inte minst böner.
Tack! För att ni är med och gör detta möjligt! Om du inte har ett månadsgivande till
församlingen får du gärna fundera på om det är ett sätt du vill vara med och stötta på.
I så fall kan du göra det på något av följande sätt:
Församlingen
Equmenia - barn och ungdom
Plusgiro: 56 76 91-1
Plusgiro: 86 83 90 –6
Swish: 123 664 21 02
Swish: 123 545 57 12
Till mission bland turkmener - skriv ordet "Turkmener" som meddelande.

FÖLJ OSS GÄRNA
TONÅR
Varje fredag kl 19.30. Se tonårs
instagram för information om
plats och aktivitet
@tonarodeshog. Vid behov av
skjuts går den 19.10 från
fridtjuvbergsskolans parkering.

Vi annonserar inte längre i tidningen
om våra samlingar. Istället hittar du
aktuell information på vår hemsida
www.baptistkyrkan.se, våra sociala
medier, samt detta programblad. Hör
gärna av dig om du vet någon mer
som vill ha programbladet hemskickat.
@baptistkyrkan
Baptistkyrkan Ödeshög

Som församling får vi vara med och stötta varandra och vår tro mår gott av att få
fundera, brottas och be tillsammans med andra. Om du vill prata eller bara
be en liten stund tveka inte att höra av dig till församlingens pastor Emelie eller någon
annan i vår gemenskap som du har förtroende för.
Du når Emelie på: tel. 073-0604451, mail emelie.arvidson-ejesdotter@baptiskyrkan.se

TRYCKSTOPP FÖR NÄSTA PROGRAMBLAD ÄR 6/11

Under sommaren har jag börjat följa en ny andaktsbok, dag för dag med
Ignatius. Den innehåller korta betraktelser, ett bibelord och en övning eller bön
för dagen. De där sista små övningarna eller bönerna har hjälpt mig se mer av
vad Gud gör i mitt liv. Vilket är en fråga jag ofta tycker är rätt svår att besvara. Låt
mig ge några exempel ur boken: Hur kan du idag se på människorna som du

möter som gåvor? Vad frustrerar dig? Får de känslorna plats i din bön? Vad har
gått sönder i ditt liv? Vad kan du bygga av skärvorna? Var uppmärksam på det
idag som påminner om Guds godhet. Ofta är det enkla och ganska självklara
saker men som lätt glöms bort. Ibland är det svåra frågor som kräver stundtals
smärtsam ärlighet. Jobbigt men Gud vårdar varje ärlighet varsamt! Och det är
en perfekt plats för att växa närmare Gud. Det är min bön under den här hösten
att vi alla ska få syn på lite mer av vad Gud gör i våra liv och vilkas liv han kallar
oss att välsigna.
Det är en underlig, fantastisk och samtidigt svår tid vi lever i. Därför kommer vi i
höst i några gudstjänster fundera över hur man är kyrka i en tid som denna.
Några av rubrikerna är: rädsla möter hopp, förvirring möter urskiljning, apati
möter mod m.m. För att få veta följande söndags rubrik följ vår instagram och
hemsida.
Nåt avslut

Emelie Arvidson Ejesdotter

ENKELT KYRKFIKA
Det viktigaste först! Vid våra gudstjänster i höst har vi enkelt kyrkfika. Det betyder att
ibland har någon förberett fika. Ibland är inget förberett utan utefter intresse ordnas det
fika av det som finns i kyrkan. Oavsett blir det god gemenskap.

24/9

ANDAKT ATRIUMGÅRDEN

kl. 10.00

Det är roligare ju fler vi är, kom gärna och sjung med i psalmerna.

25/9

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

kl. 10.00

Medverkar: Emelie Arvidson E., Matilda Gustavsson, Eleonor Felixon.

2/10

MISSIONSGUDSTJÄNST

kl. 10.00

Betty Wågbrant & Emma Alfredsson berättar om sin missionsresa till
Alaska. Medverkar gör även Emelie Arvidson E.

LIGHT HOUSE BREAKFAST

9/10 GUDSTJÄNST I BAPTISTKYRKAN

22/10 ANDAKT ATRIUMGÅRDEN
kl. 10.00

Det är roligare ju fler vi är, kom gärna och sjung med i psalmerna.

23/10 GUDSTJÄNST
kl. 10.00

Medverkar: Emelie Arvidson E.

29/10 FESTKVÄLL
kl. 18.00

En kväll att få umgås och äta gott tillsammans, mer info senare.

30/10 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
kl. 10.00

Medverkar: Emelie Arvidson E., Lovsångsbandet

6/11

GUDSTJÄNST

kl. 10.00

Medverkar: Kjell Zingmark, Owe & Kicki Wahlström

FÄRDPLAN FÖR FÖRSAMLINGEN

Gudstjänst tillsammans med Alliansmissionen där konfirmander kommer presenteras.
Light House är namnet för Ungdomsgruppens gudstjänster
som är lördagkvällar och vissa söndagar, då med frukost.
Medverkar gör Emelie Arvidson E., Sara Gustafsson
och Ylva Bojj m.fl.

10/11

Kl 10.00 Drop-in Frukost.
Kl 11.00 Gudstjänst

13/11 GUDSTJÄNST

13/10
kl. 19.00

FÄRDPLAN FÖR FÖRSAMLINGEN

Utifrån Equmeniakyrkans kyrkoledarbrev samtalar vi om hur vi kan växa
som församling. Välkommen att inspireras och fundera tillsammans med
styrelsen! Denna gång handlar det om vad kyrka är, förening/gemenskap?

16/10 GUDSTJÄNST
kl. 10.00

Medverkar: Pelle Post

MUMS
Startar 12 september, udda veckor. Fsk-åk 2 17.30, åk3-5 18.30. Om du har frågor får
du gärna kontakta Matilda Gustavsson 073-771 08 21, Eleonor Felixon 070-331 94 19.

kl. 19.00

kl. 10.00

Utifrån Equmeniakyrkans kyrkoledarbrev samtalar vi om hur vi kan växa
som församling. Välkommen att inspireras och fundera tillsammans med
styrelsen! Denna gång handlar det om hur vi delar vår tro.

Medverkar: Gunilla Mikaelsson m.fl.

19/11 ANDAKT ATRIUMGÅRDEN
kl. 10.00

Det är roligare ju fler vi är, kom gärna och sjung med i psalmerna.

20/11 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
kl. 10.00

Medverkar: Emelie Arvidson E., Hans Wågbrant

& JULAUKTION
19/11 JULMARKNAD
Boka in datumet, mer information kommer senare.

