Kära vänner!
En sommar som slagit alla tänkbara värme-, tork- och skogsbrandsrekord går mot sitt slut.
Många av oss har gått i det snustorra gräset och undrat: ”Vart är vår planet på väg?” ”Är det så
här vi måste betala för människans långa rovdrift på naturen, med stekheta somrar, sjunkande
grundvattennivåer och usla skördar?” I valet som snart står för dörren ligger klimatfrågan högt
på agendan, liksom frågorna om vår yttre och inre säkerhet. Det finns mycket att oroa sig för i
våra dagar. Men mitt i allt detta når oss den varma stämman från Jesus som sade: ”Känn ingen
oro. Tro på Gud, och tro på mig!” (Joh. 14:1) Han som lovat att aldrig överge oss är med oss
alla dagar till tidens slut. Jesus har besegrat roten till det onda på korset. Når vår jord nötts ner
i grunden lovar han oss en ny – som aldrig ska förgås. Det är en stor förmån att få lära känna
honom som har all makt i himlen och på jorden. Välkommen att dela gemenskapen med oss i
Evangeliska Brödraförsamlingen denna höst.
Varma hälsningar från

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen

PROGRAM FÖR AUGUSTI - SEPTEMBER 2017
Sön 26 augusti kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Olja och vin i såren” Klas Lindberg
Tis 28 augusti kl. 17.30 Alphafest med Peo Thyrén för gamla Alphakursdeltagare och nya
intresserade. Anmälan till info@evangeliska.nu eller Klas Lindberg 07085403000
Sön 9 september kl. 15 Gudstjänst ”Kraften i enheten.” Klas Lindberg
Ons 12 september kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Första Petrusbrevet 4
Lör 15 september kl. 10.30 Kreativ lördag med Minna Serholt och Christel Espenkrona.
Anmälan till Christel, max 12 deltagare. Kostnad 150kr.
Tis 18 september kl.17.30 Alpha-kursstart, ”Är kristen tro relevant idag?” pröva-på-tillfälle.
Tag gärna med en vän!
Sön 23 september kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Gud eller mammon?” Klas Lindberg
Ons 26 september kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Första Petrusbrevet 4
Sön 7 oktober kl. 15 Gudstjänst ”Trons kraft” Klas Lindberg
Lör 13 oktober kl 10.30 Kreativ lördag med Minna Serholt och Christel Espenkrona. Anmälan
till Christel, max 12 deltagare. Kostnad 150kr.

Varmt välkomna!

