


– Kvällsmöten –
– Fredagar kl 19.00 –

30 augusti Rasmus Westh

6 september Robert Lorentzon

13 september Josua Johansson

20 september Tullens egna

27 september Jan Sköld

4 oktober Claes Rangsjö

11 oktober Stig Junaeus

18 oktober Evangeliesenter

25 oktober Ewa Gustafsson

1 november Benny Lindqvist

8 november Meddelas senare

15 november Abeba Rossum

22 november Stig Junaeus

29 november Ola Gustafsson

6 december Jan Sköld

13 december Hans Sundberg

OBS: Vi söker även prylar till loppisen som är en viktig 
inkomstkälla för Tullens verksamhet.



Öppettider
MÅNDAG 18.30-20.00 Café 

20.00-21.00 Andakt
TISDAG 08.00-09.00 Morgonbön
TORSDAG 08.00-09.00 Morgonbön

12.00 – 15.00 Dagöppet med lunch
FREDAG 19.00   Lovsång och undervisning, Alt. Cafékväll   

NYHET: Biblisk helandeundervisning kl. 18-20
Tisdagarna: 24/9, 22/10, 5/11, 3/12

Onsdagarna: 20/11, 18/12
  Eventuella ändringar kommer att meddelas i samband med 

fredagsmötena, på facebook och på instagram.

Tullens vision och värdegrund:
 Vara en mötesplats och en utsträckt hand
 Förmedla hjälp
 Samarbeta med och vara en tillgång för de lokala församlingarna
 Vara en resurs för undervisning, bön och lovsång

Tullen bygger sin verksamhet på Bibelns grund, som den är tolkad i 
Lausannedeklarationen, samt Apostoliska trosbekännelsen.

Kontakt
Telefon: 0511-121 40  070-51 75 403
Adress: Skaraborgsgatan 35, 532 30 SKARA

(Tullen ligger vid Ingo-Macken i Skara.)

https://www.facebook.com/Tullen.Kristet.Center      

tullenkristetcenter

 Gåvogivande
Bli gärna månatlig gåvogivare.

 BankGiro: 5292-7290 Swish: 0705175403 (Tullens kassör)



Hösten 2019
VAR ÄR JAG? VEM ÄR JAG? HUT SKA DET HÄR SLUTA? MÅSTE DET VARA SÅ HÄR?

Alla svar du behöver för att leva ett meningsfullt liv finns bara hos Gud och vägen till 
Honom går genom Jesus Kristus.
Fadern säger om Jesus i Matt.17:5 ”Lyssna till Honom” 
Jes.28:23 ”Lyssna och hör min röst. Ge akt och hör mina ord”. 

I Matt.11:28 säger ju Jesus ”Kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor, så ska jag ge er 
vila”. 

Jesus säger i Joh.4:27 ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. (Jag ger inte det som 
världen ger.) Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet”.

Men Guds erbjudande är frivilligt. 
Hebr.4:2 säger ”De hade ingen nytta av ordet (sanningen) de hörde, eftersom det inte 
smälte samman i tro med de som lyssnade”. 

Ta istället emot Guds nåd genom Jesus Kristus och lev i Hans sanning. Det är livets 
mening. Jesus är ETT med sitt ord och om du är ETT med Jesus, så är du ETT med Hans 
ord.

Ps.85:11 ”Nåd och sanning skall mötas, rättfärdighet och frid kyssas”.

Vi vill i gemenskapen på Tullen hjälpa varandra fram på den vägen som leder till mötet 
med Kristus och kunskapen om vem Han är så att vi kan lära känna oss själva och leva i 
frihet tills vi är hemma hos Gud.
Vänner,  tack  för  era  förböner  och  ert  engagemang,  det  är  oerhört  värdefullt  och
avgörande. Alla behövs vi för att Jesus ska bli synlig i Skara.
Kom och ta del av gemenskapen, att dela är att bli hel.

Ordförande Carl Wallgren
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