GUDSTJÄNSTER HÖSTEN 2011
SÖNDAG 18 SEPTEMBER
16.00 CAFÉGUDSTJÄNST
Jag känner en stark längtan efter ett sammanLyssna – vara öppen för Guds Andes
hang där gemenskapen fördjupas och tron
tilltal på många olika plan. På vilka
hittar sin naturliga växtkraft. Kanske känner
sätt har jag öppnat mig för Gud och
du på samma sätt. Många människor jag samandra?
talar med runt om i landet ger uttryck för en
Lära – ta emot och förkroppsliga det vi
frustration över att det finns så lite av genuin
lär från Gud ord i våra liv.
kristen gemenskap i det sammanhang där de
Leva – göra sig tillgänglig för Gud och
befinner sig. Ibland delar jag den frustrationen.
hans syften och välsigna andra
Det är därför som jag skriver att jag längtar.
genom mitt liv.
För mig är det förBrofästets vision:
Församlingen finns
samlingen som är
Vi
vill
att
människor
ska komma till tro på till för att vara en
svaret på denna
Jesus, och bli en del av en gemenskap där miljö för växande,
längtan.
alla växer i tro och kärlek.
fördjupning, kärlek
Det finns inget som
och efterföljelse. I
församlingen när den fungerar som Gud har
församlingen behöver vi inte göra oss till. Dit
tänkt. Det finns inget som kan mätas med den kan du och jag komma precis som vi är. Gud vet
glädje, gemenskap, kärlek och omsorg som
redan allt. Gud ser till hjärtat. Gud ser din och
församlingen kan erbjuda. Människor som
min längtan. Där börjar det hela.
tillsammans möter Gud. Människor som tillsammans utmanas att föra Guds rike ut i sin vardag Så vill vi som församling finnas till för männioch få se hur världen runt omkring förändras. skor på Öland och tillsammans dela livet i
ödmjukhet och äkthet så att Jesus blir ärad. Vi
För detta behövs en livsrytm, ett andligt liv och längtar vi efter att vår tro skall växa, vår kären församlingsgemenskap som stärker, bär,
lek till Jesus och människor ska bli allt djupare
utmanar, utrustar och som underbygger ett
och att vi tillsammans ska kunna leva så att vi
kristet vardagsliv. Under året har vi återkom- kan förmedla hopp och välsignelse till männimit till fyra nyckelord för denna rytm:
skor omkring oss. Välkommen att vara med och
Se – vara uppmärksam mot Gud och
växa!
andra. Vad gör Gud i min vardag?

God bless, Peter

Det händer i Brofästet
Alphakurs
Onsdagen den 5 oktober kl 18.30 börjar höstens
Alpha-kurs. Har du inte anmält dig än eller
känner nån som du tycker skulle vara med så
är det hög tid att anmäla sig till Peter Svanberg.
Du kan också vara med och hjälpa till med
matlagning någon av kvällarna. I november
kommer det att vara en dag om den helige
Ande. Då kan alla som varit med på Alpha någon gång komma och vara med.

mer. Vi fikar, lovsjunger Gud, läser Bibeln tillsammans och ber för varandra och vår bygd.
Bön för Öland
Det är två bönesamlingar inbokade i höst. Debn
20 september 19 i Pingstkyrkan, Borgholm och
den 15 november i Filadelfia, Mörbylånga.
Dessutom blir det en böneresa den 22 oktober.

Klädinsamling och julkonsert
Torsdagen den 8 december kommer Shaloms
Huskyrka
julkonsertturné till Öland. I samband med konFyra söndagar under hösten får vi möjligheten serten kan man skänka kläder till förmån för
att samlas till Huskyrka. Idén med huskyrka är Shaloms arbete i Estland.
att kunna mötas oftare och under enklare for-

Peter Asteberg

SÖNDAG 2 OKTOBER
16.00 CAFÉGUDSTJÄNST
En miljö för växande och efterföljelse
Peter Svanberg, Nattvardsfirande

SÖNDAG 19 OKTOBER
16.00 Huskyrka
Hos Astebergs, Röksvanpsgatan 29, Färjestaden

SÖNDAG 16 OKTOBER
16.00 CAFÉGUDSTJÄNST
Att växa i tro och kärlek tillsammans med Jesus
Peter Svanberg

SÖNDAG 24 OKTOBER
16.00 Huskyrka
Hos Svanbergs, Marknadsvägen 6, Algutsrum

LÖRDAG 29 OKTOBER
19.00 UNGDOMSMÖTE
Lovsång, undervisning, förbön
Rode Möller

SÖNDAG 30 OKTOBER
16.00 CAFÉGUDSTJÄNST
Lovsång, undervisning, förbön
Rode Möller, Nattvardsfirande

SÖNDAG 6 NOVEMBER
16.00 Huskyrka
Hos Astebergs, Röksvanpsgatan 29, Färjestaden

SÖNDAG 13 NOVEMBER
18.00 CAFÉGUDSTJÄNST
Fika och mingel från kl 17.00
Lovsång, uppmuntran, förbön
Simon Ådahl, i samarbete med tidningen Dagen

SÖNDAG 20 NOVEMBER
16.00 Huskyrka
Hos Svanbergs, Marknadsvägen 6, Algutsrum

SÖNDAG 27 NOVEMBER
16.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
Peter Svanberg, Nattvardsfirande

TORSDAG 8 DECEMBER
19.00 SHALOMs JULKONSERT
SÖNDAG 11 DECEMBER
16.00 JULFEST
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