Hösten är här och kyrkan planerar för en ny termin.
Gudstjänster och verksamheter ska ha ett innehåll som
församlingen och andra behöver. Det är lätt att glömma
bort att söka Herren i allt detta, eller att tiden inte finns
för att söka Honom.
Men jag skulle vilja uppmana till att aktivt söka Jesus
Kristus, att ge honom utrymme i allt vi gör. Det ger oss ro
och glädje. Det ger oss liv och hopp. Det är på den
klippan, Kristusklippan, vi ska bygga.
Lena

Gudstjänster
6 sept.11.00 Katarina Larsson
13 sept 11.00 Lena Andersson
20 sept 11.00 Gudstjänst
27 sept 11.00 Lena Andersson
4 okt 11.00 Helen Sundell
11 okt 11.00 Lena Andersson
18 okt 11.00 Supersöndag
25 okt 11.00 Beza Kyamuhendo
m team från Ljusdal
31 okt (OBS Lör) kl 11.00 Pär
Haglund
8 nov kl 11.00 Lena Andersson
15 nov kl 11.00 David Arwe
29 nov kl 11.00

2 Krön 14:7

Promenader
September månad onsdagar 13.30
Sickcafe och gubbgöra
Onsdagar 13.30 start 7 okt 13.30
Dagledigträff
14 okt 13.30 ”Guds gåvor i
naturen” med Isa
11 nov 13.30 ” Min lyckliga
barndom och lite till…” med
H-G Olsson och C-Å Wikström

Söndagsskola
Alla söndagar
Öppen kyrka exp.tid
Mån 14.00 -18.00
Tis 10.00-13.00

” Han sade därför till Juda:”Låt oss bygga dessa städer
och runt omkring förse dem med murar och torn, med
portar och bommar. Landet är ännu vårt, därför att vi sökt
Herren, och han har gett oss ro på alla sidor.” Så byggde
de och hade framgång.

Bön
Tisdagar kl 11.00

Kyrkan öppen för samtal, bön
eller om du bara vill komma in
och sitta en stund
Gemenskapsdag
21 nov förhoppningsvis får vi
samlas fler då, mer info
kommer.

Fredagsgänget
Fredagar kl 19.00, från 11 år och
Uppåt. Start 11 sept
Hjärtats lovsång & bön
Gemenskap i lovsång och bön
Fredagar ojämna v. kl 19.45 start
11 sept
Kontakt:0271-10451
Pastor/föreståndare Lena Andersson
0706207719
Ordf. Olov Berbres 0738045075
info@centrumkyrkanalfta.se
Kyrktorget.se/centrumkyrkan
Bankgiro 826-2503
Swish 1235112925

