Om oss

Kalender

Vår vision är att vara en kärleksrevolution som bär
hopp, väljer fred och växer i tillit. En tro på landet är en
gemenskap som vill kittla dina tankar så att något inom
dig får växa. En gemenskap där vi utvecklas i vår tro.
Där vi utforskar tron på Gud och vad det innebär för
oss idag. En gemenskap som inspirerar till en växande
tro: på dig själv, på mänskligheten och på Skaparen av
alltihop!
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Vi vill vara en gemenskap där Guds kärlek visar sig i
vardagen. En tro på landet är Gnestaortens krets
nysatsning för en levande kyrka på nytt sätt.
En tro på landet bygger på en frikyrklig
församlingsgemenskap som funnits i Mölnbo/Gnesta
med omnejd i över 100 år. Vi är anslutna till
Equmeniakyrkan, Pingströrelsen och Alliansmissionen.
Vi värdesätter ekumenisk gemenskap och samarbetar
lokalt främst med Vårdinge och Frustuna församlingar.
Vi ber gärna för dig, skicka ett mail till
boneamne@entropalandet.se så tar vi med det i bön
när vi möts på torsdagar!
Behöver du samtalsstöd? (pastorn har absolut
tystnadsplikt). Hör av dig till samtal@entropalandet.se
Josefin Lennartsson, pionjärpastor
mail: josefin@entropalandet.se
telefon: 0735-55 75 45
www.entropalandet.se
En tro på landet finns även på instagram och
Facebook!
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En tro på landet
program för 2019
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Bön & gemenskap
Torsdagar kl.19.00-21.00
Vi möts hemma hos varandra och turas om att
öppna våra hem för varandra. Ibland är vi i
Missionskyrkan i Mölnbo.
Start vårterminen 17/1
Start höstterminen 22/8
Hör av dig till Josefin om du vill få info om var vi
möts.
Stickkontakten
Torsdagar kl.14.00-16.30
Stickkontakten är ett stickkafé för dig som vill sticka
barnkläder, filtar och annat värmande till behövande
både i Sverige och långt bort. Vi samarbetar med
Erikshjälpen och skickar i snitt 80 babypaket varje
termin till nyfödda barn runt hela jorden.
Start vårterminen 17/1
Start höstterminen 22/8
Fika för stickkontakten och andra daglediga
kl.15.00 varje torsdag i samband med
Stickkontakten.
Ådalskyrkan Gnesta

Utöver dessa fasta punkter kommer vi under året att
samlas för retreater, musikcafé och andra initiativ
som föds i och genom gemenskapen. Följ oss på

En tro på landet är en kärleksrevolution
vi bär hopp, väljer fred och växer i tillit.

Vi bygger en kristen
vardagsgemenskap

i Gnesta/Mölnbo/Järna med omnejd.
Vi är en gemenskap som sprider kärlek & älskar Gud av
hela vårt hjärta, med hela vår själ och med hela vårt
förstånd. Därför att vi är älskade av Gud först.
Det gör att vi varje dag växer i insikt om vad Guds kärlek
innebär i våra liv och väljer att älska alla människor
inspirerade av Jesus.
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Vi är skapade till Guds avbild, den största
kreatören och växer i kreativitet och skaparglädje!
Vi är på väg genom livet tillsammans och lär oss av
Jesus om livet och att leva som han.
I glädje och tacksamhet över att tillhöra Gud
uttrycker vi oss i sång, dans & skapande.
Vi utforskar Guds godhets djup och söker de
andliga frukterna och den Helige Andens rörelse.
Vi delar vardagsgemenskap.
Vi fördjupar relationen till den levande Guden och
lever nära varandra i bön.
Vi lever hela vårt liv inspirerat av Jesus så att det
ärar Gud.
Vi läser i Bibeln för att lyssna till Kristus.
Vi växer i ansvarstagande för vår närmiljö och den
jord vi bor på och tillsammans lever vi
skapelsevänligt.

Vi vill helt enkelt upptäcka vad det innebär att vara barn
till Gud. Tillsammans är vi kyrka på nytt sätt.

Vi bygger vår gemenskap på tre rytmer, rytmer som hållit
liv i den kristna gemenskapen i tvåtusen år.
Bönen, vardagsgemenskapen, festen
I kalendern i den här broschyren hittar du datum,
tider och information om lokal.

Andrum
Andrum är ett festtillfälle, det är då hela En tro på
landet familjen möts och tillsammans bidrar för att
skapa lite mera tid.
Lite mera tid för Guds kärlek att möta oss. Lite mera
tid för bön och tillbedjan. Lite mera tid för
gemenskap. Lite mera tid för att lära oss mer om
vad det innebär att vara ett barn till Gud. Lite mer tid
att fira att vi tillhör något större än oss själva.
Andrummet bygger på tre delar Bön&tillbedjan,
Delande av ord från Bibeln och en stund av Gensvar
där vi får uttrycka oss i bön till Gud och även ta
tillfälle att be för varandra. Allting avslutas med
gemenskap runt fikaborden.

Bönen
Vi möts varje vecka för att be för varandra och för vår
bygd. Vi hjälper varandra att bli bättre på att höra Guds
röst och utgår ifrån tron att Gud vill och kan gripa in i
alla möjliga vardagliga situationer.
Den individuella bönen är minst lika viktig som den
kollektiva. Vår pionjärpastor driver en blogg och delar
även flitigt inspiration och vägledning om livet med Gud
via sociala medier. Du hittar till dessa kanaler genom
www.entropalandet.se eller sök efter @entropalandet

Gemenskap
Vardagsgemenskapen är viktig både för människan i
stort och för den kristna gemenskapen. Ett av de
forum som skapats i syfte att främja
vardagsgemenskap är vårt Stickcafé.
Stickkontakten startades för 4 år sedan med syfte att
dels samla daglediga till gemenskap och dels för att
få utlopp för hantverksglädje.
Idag möts mellan 10-15 daglediga kvinnor varje
vecka och många fler är engagerade på håll. I slutet
av terminen packar vi ihop allt stickat till små paket
innehållande det som ett nyfött barn kan tänkas
behöva. Paketen skickas sedan till Erikshjälpen som
tar ansvar för att dela ut dem i olika projekt runt om i
världen.
Efter en stunds stickande frestar kaﬀekoppen med
dopp, från köket. Ibland ansluter någon annan
dagledig till fikagemenskapen. Alla är välkomna och
fikat är både välsignat och väldigt gott!

Kärleksrevolutionen - nyhetsbrev
Vill du få mer löpande information om hur vi
bygger vardagsgemenskap eller vara med i vår
gemenskap?
Skicka ett mail eller ring till vår Pionjärpastor så
ser hon till att du hamnar med i utskicken av
nyhetsbreven som skickas en gång i månaden.

