
Nyhetsbrev september 2012

Kära församlingsmedlemmar!

Det är roligt att se allt som händer i vår kyrka. En härlig fotbollskonfirmation har dragit igång med 
ett ganska stort gäng ungdomar, 14 stycken, mer än dubbelt så många som sist. För de som var med 
förra året och för sommarens konfirmander på Hjälmared har Kerstin och Jonas bjudit in till 
återträff första lördagskvällen i varje månad. 

Söndagsskolan Skatten har också dragit igång. Det ser ut att kunna bli hur bra som helst för det är 
ett mycket välarbetat upplägg. Roligt för både ledare och barn! 

Om en månad, den 15 oktober (en måndag) kl. 19, kommer broder Yun på besök. Han har länge 
varit med i den underjordiska församlingen i Kina och har erfarenheter av Guds väldiga kraft och 
kärlek som överträffar det mesta. Några exemplar av hans bok “Den himmelske mannen” är ute på 
cirkulation för de som vill läsa om honom. Det brukar vara ganska många som vill komma och 
lyssna, därför kommer mötet att vara i Pingstkyrkan så att det finns plats till alla. Jonas kommer att 
vara mötesledare. Ett fint tillfälle att bjuda med sig såväl bekanta som obekanta om man vill.  

Det är också spännande och roligt med Ljus i Alingsås som drar igång 28 september. Arbetet är i 
full gång och många är med och hjälper till, både med servering, ljussättning, bön och annat. Det 
känns bra att kyrkan är öppen och inte bara ligger tyst och mörk längs gatan. Vill man hjälpa till att 
hålla öppet mer än fredagar är det inga problem. Om man bara vill komma förbi utan att hjälpa till 
så är det bara roligt, men det är bra att vara öppen för att möta nya människor. Under tiden som 
detta är igång kommer anslagstavlan i foajén att hållas ren från annat än sådant som är till för 
besökare utifrån. 

Glädjande är det också med ekonomin. Det har varit en stadig ökning de senaste månaderna och i 
augusti hamnade givandet i nivå med budgeten för den månaden. Det vore ju fint att kunna göra ett 
och annat inköp utöver det mest nödvändiga, t ex musikinstrument, och att betala av lite på lånet.

Den 28e september är EFS i Alingsås och Töllsjö med på bokmässan i Göteborg. Är du intresserad 
av att delta kan du prata med Jonas som kommer att vara där.   

Efter mötet imorgon 16 september är det träff för alla mötesledare. Måndagen 24 september kl 
18.30 är det träff för alla som är med i Ljus i Alingsås så att de sista detaljerna faller på plats.

Styrelsen träffas igen den 4 oktober. Kom gärna med önskemål eller synpunkter. 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
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Vid bokning av kyrkan, kontakta:
• Ann-Marie och Mats Erlandsson - 0706-809131, 0322-18932

Minns till sist Jesu ord: “Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.” Låt oss 
bäras av hans frid och kärlek och den frihet som det är att vara Guds barn, så att vi kan be för 
varandra, tala gott om varandra, bära varandras bördor och stå samman i arbetet att se evangeliet få 
rot och fäste hos allt fler människor genom Guds verk. 

Hälsningar Styrelsen


