
Nyhetsbrev oktober 2012

Kära församlingsmedlemmar!

Sällan har väl vår kyrka varit så välbesökt som under de senaste två veckorna under Lights in 
Alingsås! Det har varit hundratals besökare varje kväll och många uppskattande och varma 
kommentarer har vi fått: “Vilken trivsam kyrka”, “det här var det finaste på hela rundan”, “ni borde 
ha öppet varje fredag”, “vad bra att ni är en del av detta.” De flesta kommer in och går ganska snart 
ut igen men en del dröjer kvar och det har blivit flera bra samtal och många som stannar på fika. En 
uppmuntran för oss alla i församlingen att hålla dörrarna och atmosfären öppen. Det är fortfarande 
fyra helger kvar så kom gärna förbi på en fika och vill du vara med som värd eller i serveringen är 
det bara att hänga på. Kanske finns det också bra idéer om en fortsättning av något slag? Viktigast 
av allt i detta är ändå att det är Gud som syns och verkar. Som Reine Jansson predikade för några 
söndagar sedan så är det Gud som bygger sin församling, och så får vi vara med...  

En annan rolig rapport kommer från bokmässan. Budbäraren/EFS Väst hade en plats på mässan där 
man bland annat kunde få sina fötter tvättade och bli bedd för. Jonas, Birgitta och Anne-May var där 
från vår församling, tillsammans med folk från andra församlingar runtom i västsverige.  Folk kom 
kontinuerligt, allt från tonåringar till pensionärer och det blev många goda samtal. Så gott som 
ingen tackar nej till förbön om det erbjuds... En mycket positiv och inspirerande upplevelse!

På måndag 15 oktober är det dags för broder Yuns efterlängtade besök då han delar sitt eget 
vittnesbörd och hans berättelse om väckelsen i Nordkorea. Det är kl 19 i Pingstkyrkan och Pelle 
Karlsson är med och spelar och sjunger. En kväll utöver det vanliga. 

Det är städdag nu på lördag 13 oktober mellan 9-13. Det är bra om minst två från varje 
ansvarsgrupp kan komma och hjälpa till med fejandet. Och nu när det kommer så många 
“förstagångsbesökare” är det ju extra roligt att göra kyrkan fin. 

Utträde: Evangeline Nordgren och Lennart Hasselteg har gått ur församlingen. Vi önskar dem Guds 
goda välsignelse. 

Styrelsen träffas 8 november nästa gång. Hör av er med tankar, synpunkter och önskemål. 
Protokollet från det senaste mötet hänger som vanligt på anslagstavlan inne på kontoret. 

Vid ändringar i programmet, meddela dessa fyra: 
• Britt Nyrenius (annons i tidningen) - b.nyrenius@telia.com, 0302-31659
• David Larsson (annonstavlan) - david@dlarsson.com, 0734-219405, 0322-16526
• Michael Holton (projektoransvarig) - michael@holton.se, 0706-799603, 0322-16268
• Ronny Carlsson (hemsidan) - ronny.carlsson@efskyrkan.se, 0706672450

Vid bokning av kyrkan, kontakta:
• Ann-Marie och Mats Erlandsson - 0706-809131, 0322-18932

Sist ett av bibelorden som möter besökaren i kyrkan: “Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och 
i honom finns inget som leder till fall.”

Hälsningar Styrelsen
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