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       Tid       Tallrik        Transport 

När du får Programnytt är vi inne i Fastetiden, den firas ju mellan jul och 

påsk och vi förmedlar några tankar från Lasse Svensson, Equmeniakyrkans 

föreståndare                                                                                                    FASTETIDEN är en förberedelsetid inför påsken. I år uppmärksammar vi att Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull.     Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar.  Tillsammans får vi utforska en mer hållbar livsstil, närmare jordens gränser, närmare Gud. 
Årets klimatfasta bjuder in dig till att utforska tre teman: 

 En värld färgad av klimatförändringarna visar på behovet av ett annat förhåll-ningssätt till skapelsen än det som råder nu. Ett annat sätt att vara och leva. Den behöver få se ett annat rike – Guds rike.  Låt oss få utforska det tillsammans under fastan.                                          Jag önskar dig en god och välsignad  tid! (  Lasse Svensson )  
• Tiden – att göra plats för  bön och aktiv närvaro i naturen 

• Tallriken – att äta innanför planetens gränser tillsammans med  
WWF:s modell ”One Planet Plate” 

• Transporten – att helt avstå från eller begränsa sina resor med fossila bränslen 

   
 



 
 
 
 
 
 

Maj 
1 kl 10.00 Gudstjänst Martina Nordqvist, vi firar nattvard
   kyrkkaffe 
15 kl 15.30 Gudstjänst Andreas Bernberg, vi börjar med fika 
29 kl 10.00 Gudstjänst Bernt Broberg, nattvard, kyrkfika 

Scoutprogram våren 2022 
29 jan Fågelholksbygge i Östervarv 
5  mars Spårning 
2  april Dominoeffekten 
30 april Brobygge med scoutinvigning 
  medverkan vid majbrasan 
26-27 april Hajk med övernattning i vårt vind  
                     skydd  

Februari 
20 kl 15.30 Gudstjänst Bernt Broberg,  
   vi börjar med fika 

Mars 
 
6 kl 15.30 Gudstjänst Mia Gyllgård, vi börjar med fika 
20 kl 15.30 Gudstjänst Mia Gyllgård offer till Pastor o  
   Diakoniutbildningen, vi börjar med fika 
 

April 
 

3 kl 10.00 Gudstjänst Martina Nordqvist, vi firar nattvard, kyrkkaffe 
17 kl 10.00 Påskdagsgudstjänst i Equmeniakyrkan Furulid 
30 kl 20.00 Valborgsmässofirande på Blankeberg, sång av   
   MotalaKammarkör , servering av kaffe o korv 
 

Puls 
Måndag kl 18.00-19.00 
Maskinhallen i Östervarv.  
När värmen kommer blir det gym.pass i  
Fålehagen och när det blir sommar flyttas 
träningspassen till Furulid, Varamon  
Andakt inleder passet, därefter kommer konditionsträning  
eller promenad, alltefter ork och egen förmåga. 
Vill du vara med?  
Kontakta Emelie 076-221 47 70 

Vill du vara med ? 
kontakta Elin Andersson 0705-892197 

Juni 

12 kl 15.30 Sommarfest i Östervarv 

Syträffen  
Vi ses i Missionshuset följande  tider, 
för en stund av samvaro och fika,  
kanske också för att jobba med våra 
händer. VÄL MÖTT! 

10 mars   to kl 19 
30 mars   ons kl 19   
19 april    tis kl 19  
Vårutflykt någon  
dag v 19 

Vi träffas alltid 9.30 
i missionshuset och 
avslutar där  
ca kl 13.00 


