Gudstjänster

1 mars 2020-31 mars 2020
Under vecka sju var jag på en
reseledarutbildning i Israel. Tanken är att vi
som församling ska kunna sätta ihop en resa
precis som just vi vill att den ska vara. Men det
första och viktigaste är: Finns det intresse
för en resa i församlingen? Intresselista
kommer att finnas på
informationsbordet/Lena

1 mars kl 11.00 Lena Andersson
8 mars kl 11.00 Supersöndag
15 mars kl 11.00 Pär Haglund
21 mars Ekumenisk samling på e.m i
Betel Runemo Tid meddelas senare
Bengt Sjöberg
22 mars kl 11.00 Ekumenisk
Gudstjänst i Betel Runemo
Bengt Sjöberg
29 mars kl 11.00 Nattvard
Lena Andersson
Öppen kyrka
Ons 10.00-12.00 exp.tid
Tors 10.00-12.00
Fre 10.00-12.00
Enkelt fika!

”Kristi kärlek driver oss” 2 Kor 5:14-21
Söndagen den 23 feb hade Centrumkyrkan sitt årsmöte. Vi gjorde val för att
församlingens arbete ska fungera. Vi tackar Gud för villiga händer och fötter.
Årsmötet beslutade att nedre våningen ska genomgå vissa renoveringar, detta
innebär att vi inte kan använda nedervåningen de närmaste veckorna. Men köket
går att använda som vanligt.
Så vissa verksamheter får flytta till annan lokal. Stickcafè och Gubbgöra kommer
att vara i lägenheten likaså Torsdax.
Språkcafè och Allsångscafè kommer att vara uppe i kyrkan där lilla salen kommer
att möbleras med bord.

Allsångscafe
sön 1 mars kl 18.00.
Pär-Ola Häggblom m vänner

BÖN: Tack för denna nya dag! På nytt ger jag mig själv till den uppgift som Du har anförtrott mig i
bygget av Din kyrka i denna värld. Också idag är jag tacksam och förundrad över att få vara en del i
Ditt stora livsförvandlande uppdrag. Så nu vill med glädje erbjuda Dig:
Min kärlek. Mitt hjärta. Mina gåvor. Min energi. Min kreativitet. Min trofasthet. Mina resurser och
min tacksamhet. Jag lovar att ge allt i det uppdrag Du har gett mig, att vara en del i Din kyrka så att
Ditt rike kan blomstra. Och jag vill ge mitt bästa idag. Du är värd det. Din kyrka är värd det, den är
världens hopp.

Övrigt
Styrlesemöte 10 mars 18.30
Verksamhetsråd 12 mars 18.30
Diakonala& sociala utskottet 18 mars kl
18.00

Stickcafe & Gubbgöra
onsdagar kl 13.30
Dagledigträff
11 mars kl 13.30
Naturfotograf Seth Nilsson visar
bilder
Sunnangården Andakt
12 mars kl 13.30 Lena
Andersson
Torsdax
Torsdagar 18.00, för barn upp till
12 år. Uppehåll v 10
Språkcafe
Fredagar 17.00
Fredagsgänget
Fredagar kl 19.00, från 11 år och
Uppåt. Uppehåll v 10
Hjärtats lovsång
Gemenskap i lovsång och bön
Fredagar jämna v. kl 19.30

Bön
Tisdagar kl 19.00
_________________________

Kontakt:0271-10451
Pastor/föreståndare Lena Andersson
0706207719
Pastor Pär Haglund 0731821966
Ordf. Olov Berbres 0738045075
info@centrumkyrkanalfta.se
Kyrktorget.se/centrumkyrkan
Bankgiro 826-2503
Swish 1235112925

