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Kära församlingsmedlemmar!

Det har varit en händelserik höst och nu är det inte mycket mer än en månad kvar till jul. Innan dess 
är det dags för årets sista församlingsmöte den 25 november. Då blir det bland annat val till 
församlingsrådet. Har du större frågor du önskar ska tas upp på detta eller andra församlingsmöten 
så säg helst till styrelsen innan, eftersom det underlättar planering och förberedelse. 

Den 24 november är det filmkväll med mat, dryck och mingel. I kyrksalen visas Luther och i 
källaren blir det annan film för de yngre (Luther är rekommenderad från 11 år).Vidare är det 
bönedag imorgon den 17 november, men eftersom kyrkan är uthyrd för kalas samtidigt så är bönen 
inne i kyrksalen istället för cafeterian. Kan man inte komma på bönedagen ska man inte vara ledsen 
för det, för onsdagen efter (den 21e) kan man istället hänga på till bön och lovsång i Storeskogen. 

Eftersom en del av våra barn börjar växa ur söndagsskolan finns det planer på att börja med 
scoutverksamhet. Det hela ligger fortfarande på planeringsstadiet men om du känner ett “äntligen!” 
ljuda inom dig när du läser det här så kan du prata med Josef Backhans som välkomnar alla som 
önskar vara med. 

Sammanlagt var det runt 6500 personer som tog vägen inom vår kyrka under Lights in Alingsås. 
Det är härligt att ha kunnat hålla kyrkan så öppen och inbjudande och vi vill verkligen tacka alla 
som har ställt upp med fika, som värdar, i bön, med att städa eller bara ha kommit och funnits här. 
Fortsätt be för alla som har gått ut och in - även om Lights är över för den här gången så fortsätter 
Guds verk. Nästa grej är det traditionella skyltsöndagskaffet som är den 2 december. Margareta 
Hådell är den som håller i trådarna. 

Nästa styrelsemöte är flyttat till den 4 december. Önskemål om vad som ska tas upp är som vanligt 
välkomna. Protokollet från det senaste mötet finns på anslagstavlan inne på kontoret. Det beslutades 
då bland annat att låta församlingen prova en ny kaffesort som är fairtrade-tillverkat, så håll 
smaklökarna redo de närmsta söndagarna... 

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

“I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” Vi går snart in i advent 
som är en väntan på firandet av Jesu födelse, men också på att han kommer åter. Dagen är kommen 
brukar vi sjunga; åtminstone är dagen nära. Vaka, be och var vid gott mod!
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