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Kära församlingsmedlemmar!

Vid församlingsmötet i söndags hölls omröstning om kallelse av Jonas Ljunggren som pastor i för-
samlingen. Resultatet blev “ja” med god majoritet. I Töllsjö hålls omröstningen nästa helg, men 
oavsett vad resultatet blir där har Jonas tackat ja till att komma och arbeta hos oss i Alingsås.

Årets slinga för Ljus i Alingsås går förbi stora ingången till vår kyrka och därför tar vi tillfället i akt 
att hålla kyrkan öppen under fredagskvällarna. Tanken är att ha ett enkelt upplägg där man kan 
tända ett ljus, kanske lyssna på musik och se på konst. Om du vill vara med på något sätt så kan du 
antingen skriva upp dig på en lista på anslagstavlan i foajén, eller tala med någon i styrelsen. 

Så några datum.
 Den 17-20 maj är det EFS årskonferens i Uppsala. Avslutningshögtiden för årets fotbollskonfirma-
tion hålls i vår kyrka den 26 maj kl. 14.00 och alla från församlingen är välkomna att vara med. 
Dessutom är det redan nu bra att skriva in den 2 september i almanackan, då har vi vår församlings-
dag.
 Den 15 oktober är ytterligare ett datum som är värt att boka in, då kommer Broder Yun, Paul Hatt-
away, som skrivit boken:“Den himmelske mannen” till vår kyrka. Hans historia om väckelsen i 
Kina och Nordkorea är väl värd att lyssna till. 

Ett stort tack till alla som hjälpte till med städningen av kyrkan den 21 april! Uppslutningen var 
god, särskilt mot slutet, och kyrkan har blivit väldigt fin. Bilder finns på hemsidans medlemssida.

Varje fredag kl 10.00 är det samling med bön i kyrkan. Har man inget annat för sig är det ett jättebra 
tillfälle till en både trivsam och viktig stund tillsammans. Det ryktas dessutom att man brukar ställa 
till med väldigt gott fika, och bön och fika är ju lite av en klassisk kombination...

Återigen har det blivit en teknisk uppdatering av församlingsarbetet. Ronny Carlsson har ordnat en 
sms-funktion så att viktiga meddelanden kan komma ut snabbt och smidigt, antingen i själva sms-et 
eller som hänvisning till att kolla sin mail.

Styrelsen träffas igen den 24 maj. Hör av dig om du har något viktigt du skulle vilja togs upp!

Vid ändringar i programmet, meddela dessa fyra: 
• Britt Nyrenius (annons i tidningen) - b.nyrenius@telia.com, 0302-316 59
• David Larsson (annonstavlan) - david@dlarsson.com, 0734-21 94 05, 0322-165 26
• Michael Holton (projektoransvarig) - michael@holton.se, 0706-79 96 03, 0322-162 68
• Ronny Carlsson (hemsidan) - ronny.carlsson@efskyrkan.se, 0706-67 24 50

Vid bokning av kyrkan, kontakta:
• Ann-Marie och Mats Erlandsson – 0706-80 91 31, 0322-189 32

Vi har alltså klart med ny präst och det är vi mycket glada över. Sedan behöver vi som alltid 
påminna oss om att det är Gud som gör verket och att det är till honom vi ska sätta våra 
förhoppningar. Så låt oss göra det!

Hälsningar Styrelsen
genom Anna Maria Lindberg
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