


25 januari Ekumeniska böneveckan avslut

1 februari Stig Junaeus

8 februari Ewa Gustafsson

15 februari Jan Sköld

22 februari Lena

1 mars Simon Sävhammar

8 mars Stig Junaeus

15 mars Mats Carlsson

22 mars Åsa Wikman

29 mars Claes Rangsjö

5 april Stängt pga förberedelse loppis

LÖRDAG 6 april Loppis

12 april Anita Björk

19 april Långfredag – besök någon av stadens kyrkor

26 april Simon Ådahl

3 maj

10 maj Niel Sundblad

17 maj Hans Sundberg

24 maj Jan Sköld

30 maj Sandra Micelotti i Betania

31 maj 19.00 Sandra Micelotti på Tullen
1 juni 18.00 Sandra Micelotti på Tullen
2 juni Sandra Micelotti i Pingstkyrkan
7 juni Eva Manninen

OBS: Vi söker även prylar till loppisen som är en viktig 

inkomstkälla för Tullens verksamhet.





ATT KÄNNA GUD ÄR EVIGT LIV

Att veta om Gud är en sak, att känna honom är något helt annat. Jesus sa till några i 
Matteus evangelium 24 som hade kunskap om honom ”Jag känner er inte” och de blev 
utestängda från gemenskapen. 

Jak 3:8 ”Närma er Gud så ska han närma sig er”

Vi kan känna någon ytligt men vi kan också känna någon på ett djupare plan. Så är det 
också med Gud. Du kanske har mött Jesus, men aldrig gett dig tid att lära känna 
honom. Om du närmar dig Gud kommer du att undan för undan verkligen lära känna 
Honom mer, höra Hans röst och lättare kunna följa Honom. Att ge Gud utökat 
utrymme förändrar ditt liv. 

Vår önskan och bön är att Tullen ska vara en plats där man kan möta Jesus, umgås med 
Honom och verkligen få lära känna honom. Jesus är enda vägen till Gud Fadern och i 
Hans närvaro lär vi även känna oss själva samt att leva i frihet tills dess att 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.


