
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.  

VAR ÄR  

PREDIKOTUREN? 

Från och med oktober 

annonserar vi inte längre i 

tidningen utan hänvisar till 

detta programblad och 

hemsidan. Var därför 

gärna med och sprid vårt 

programblad till alla som 

du tror kan vilja ha det.  

GÅVOR 
Vill du vara med och ge till församlingens verksamheter får du gärna 

göra det på något av följande sätt:  

Församlingen 

Plusgiro: 56 76 91-1 

Swish: 123 664 21 02 

Equmenia - barn och ungdom 

Plusgiro: 86 83 90 –6 

Swish: 123 545 57 12 

Till mission bland turkmener - skriv ordet "Turkmener"  

som meddelande. 

Emelie Arvidson Ejesdotter 

Telefon: 0730604451 

Mail: emelie.gunnarsson 

@baptistkyrkan.se 

VET DU!? 

Att du kan lyssna på alla tidigare 

predikningar via hemsidan?  

Du hittar dem under fliken  

predikningar och andakter. 

 

Nytt år och vi får be om nytt hopp och vägledning för det 

kommande året!  

Snart närmar sig årsmötet då vi kommer att se över de 

olika uppdrag vi har i församlingen så att de är mer  

aktuella mot hur vår verksamhet faktiskt ser ut. Om du är 

sugen på att testa ett annat uppdrag hör gärna av dig till 

valberedning, Hans Wågbrant eller Emelie Arvidson.  

Vi ser igen att smittspridningen går uppåt, förhoppnings-

vis går det snabbt ner igen. Men vi vet inte och vi får igen  

påminna oss om att i alla våra små vardagsval ha omsorg 

om våra medmänniskor. Det är en kristen praktik, att alltid 

ha sin nästa i åtanke och som inte är en helt enkel övning. 

Men det slipar vår ödmjukhet och hjälper våra hjärtan att 

bli mer lika Guds.  

Vi kommer att informera via vår hemsida vad som gäller 

utifrån de senaste restriktionerna.  



Ekumeniska Böneveckan 

18/1 
kl 19.00 

MÄSSA  

i Ödeshögs Kyrka 

19/1 
kl 18.00 

BÖNEPROMENAD  

med start på torget och avslut på Bokcafé Lovisa. 

20/1 
kl 19.00 

BÖN PÅ ORDET 

EN KVÄLL I BÖN I BAPTISTKYRKAN 

Med undervisning och tid för stillhet & bön.  

Rosie Gard, föreståndare på Wettershus, Föreläser vid 

17.00 därefter bryter vi för servering och sedan fortsät-

ter kvällen i stillhet, lovsång och bibelreflektion.  

22/1 
kl 17.00  

23/1 
kl. 10.00 

GUDSTJÄNST I STAVA MISSIONSHUS 

Medverkar: Rosie Gard m.fl.  

ANDAKTER ATRIUMGÅRDEN 

Med tanke på att smittspridningen ökat igen har församlingarna i 

Ödeshög bestämt att ställa in andakterna på atriumgården  

under januari.  

TONÅR 

Startar den 28 Januari och är sedan varje fredan kl 19.30. Se tonårs  

instagram för information om plats och aktivitet. @tonarodeshog  

30/1 
kl. 10.00 

GUDSTJÄNST 
Medverkar: Laisa Engblom, Ingvar Andersson.  
Enkelt kyrkfika. 

31/1 
kl. 17.30  

& 18.30 

MUMS 
Uppstart, frk-åk 2 17.30 och åk3-5 18.30.  
Därefter varannan måndag.  

6/2 
kl. 10.00 

GUDSTJÄNST  MED INSTALLATION 
Medverkar: Emelie Arvidson Ejesdotter, Kicki Wahlström, Emelie Wahl-
ström m.fl. Servering. 

6/2 
kl. 17.00 

ÅRSMÖTE EQUMENIA 

13/2 
kl. 14.00 

ÅRMSÖTE 

15/2 
kl. 18.00 ARBETSKVÄLL 

19/2 
kl. 10.00 

ANDAKT ATRIUMGÅRDEN 
Hör av dig till Emelie Arvidson om du vill följa med. 

20/2 
kl. 10.00 

GUDSTJÄNST 
Medverkar: Emelie Arvidson Ejesdotter, Hans Wågbrant  
och Gunilla Mikaelsson. Enkelt kyrkfika. 

27/2 
kl. 10.00 

GUDSTJÄNST 
Medverkar: Pelle Post, Eva Thörnow m.fl.  
Enkelt kyrkfika 

2/3 
kl. 19.00 

LOVSÅNG OCH NATTVARD 
Medverkar: Emelie Arvidson Ejesdotter, Matilda Gustafsson.  


