programblad Salemkyrkan
Vargön - 2 juli - 16 sept 2018

Pasorsordet
Det känns som om sommaren kom tidigt i år med den stora värmeböljan i maj som har fortsatt in i juni. Jag tror att det
är viktigt med cykler under året. Vi som människor behöver perioder av återhämtning och vila. Det är bl.a. därför som
vi har vår semesterperiod på sommaren. Då finns det möjlighet till att även ta mer tid tid till personlig andlig fördjupning. Här kan fokus få vara på det som är det allra viktigaste i livet: Att lära känna Jesus och komma närmare honom i
den kärleksrelation som han har bjudit in oss till. Här behöver varje troende hitta sin egen personliga väg. Men Bibeln
och den kristna traditionen lyfter fram tacksägelsen, lovprisningen, lovsången, bön, att läsa och studera Bibeln, andlig
läsning av uppbyggande böcker, gudstjänster, att delta på bönesamlingar och att delta på kristna konferenser som
väldigt bra aktiviteter. Hitta din egen blandning av allt detta i sommar. Men missa inte heller att njuta av att gå barfota
i gräset och på sandstranden samt ligga och titta upp i en vacker trädkrona eller på molnen som passerar förbi.
Varma hälsningar Björn Fredriksson

Gudstjänster: under juli, söndagar kl 10.00

Bönesamlingar:

1 juli Hans Wolfbrandt i Arenan
8 juli Johan Lundgren
15 juli Evelina Johannesson
22 juli Örjan Johannesson
29 juli Ernst Nyström
under augusti - september, söndagar kl 11.00
5 aug El len Ek löv
12 aug Johan Jordeskog
19 aug Johan Lundgren
26 aug Björn Fredriksson
2 sep Johan Jordeskog (Festivalgtj.)
9 sep Björn Fredriksson
16 sep Björn Fredriksson (Församlingshelg)

Fortsätt att be engagerat under sommaren, speciellt för
Sverige och den intensiva debatt som sker inför valet i
september
Tisdagar under juli och 7 aug kl 19.00
Ti 14, 21 och 28 aug Upptaktsbönesamlingar kl 18.00
Ti 4 sep kl 19
Ti 11 sep kl, 18
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Jourpersoner när pastorerna är lediga i sommar :
(Björn är ledig v27-v30 och Johan är ledig v27-v31) :
v27 Andreas Grindeland (0700 873319) Kenneth Nilsson (0707 261232)
v28 Monica Johannesson (0723 541738) och Håkan Tengberg (0702 964217)
v29 Patrik Linusson (0700 871416) och Annika Eklöv (0738 226284)
v30 Catherine Nygren (0733 961708) och Magnus Emanuelson (0708 273896)

Dags att boka in viktigt datum i höst!

14-16 september är det församlingshelg på Sundsviksgården.
Väl investerad tid där vi får mötas med varandra och vår Far i
himlen. En stund av att ladda batterierna, bygga upp varandra och
samla oss inför ännu ett år som Guds församling i Vargön.
Mer information och anmälan kommer snart så håll utkik!

Den 31 augusti - 2 september är det dags
för Wargöfestivalen!
Tillsammans som församling får vi dela livet och tron med Vargön.
Ett tillfälle att mötas, skratta, umgås och berätta om Jesus.
Det blir grillning, hoppborgar och löpartävlingar, det blir gudstjänst,
sång, musik och barnmöte. I år kommer också Sebastian Stakset att
vara med under lördagskvällen. Vi förväntar oss att Gud kommer göra
mycket den kvällen. Så vi behöver förbereda oss. Innan festivalen
drar igång behöver vi alla förbereda oss i bön och i vår inställning.
Vill jag vara med och hjälpa nya människor in i tron? Hur kan jag
göra det bäst? Kan jag göra plats i mitt liv, i min huskyrka, i mitt
hjärta för en eller flera nya syskon? Självklart kan vi!
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