Kära vänner till Evangeliska Brödraförsamlingen!
Den bästa tiden på året ligger framför oss! Solens ljumma strålar får naturen att
vakna till liv igen. Överallt hörs fågelkvitter och växtligheten exploderar snart. Påskens
proklamation att synd och död har besegrats på korset och livet har segrat i och genom
Jesus uppståndelse illustreras i det som händer nu i skapelsen. Det ligger en stor tröst
i att veta att efter lidande kommer upprättelse, och efter död kommer liv. Vi kan alla se
fram emot att det bästa ligger framför oss. Hur illa det än ser ut i världen och hur svårt
ditt liv än ter sig så har du och jag en framtid med Jesus! Kärleken ska få sista ordet. Nu
ser vi framåt mot värmen och sommaren och allra sist himlens glädje.
Välkommen till våra gudstjänster och samlingar.
En rikt välsignad vår och sommar önskar

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen

Program för våren och sommaren 2015
Ons 29 april kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Vi läser ur
Johannesevangeliet
Tor 7 maj kl. 17.30 Öppen bibelskola Klas Lindberg
Sön 10 maj kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Ge inte upp!” Klas Lindberg
Ons 13 maj kl. 15 Avslutning av vårens bibelsamtal, Klas Lindberg.
Vi läser ur Johannesevangeliet
Tor 21 maj kl. 17.30 Öppen bibelskola, terminsavslutning Klas
Lindberg
Lör 23 maj kl. 9.30 Vårutflykt från Östermalmstorg till Nynäs slott där
vi dricker kaffe, får en guidad visning och äter lunch. Därefter besöker
vi idylliska Trosa för en skön promenad, har en andakt i Trosa kyrka och
avslutar med en kopp kaffe nere vid hamnen innan återfärden. Vi räknar
med att vara tillbaka ca kl. 17. Kostnad 250: - som tas upp i bussen.
Anmälan görs senast den 19 maj på listor i kyrkan eller till
Klas Lindberg 0708 54 03 00
Sön 24 maj kl. 15 OBS Ekumenisk friluftsgudstjänst i Humlegården
med alla församlingar på Östermalm, Klas Lindberg, Bo Lindberg,
Meeha Ayyanar m.fl. samt Frälsningsarméns musikkår och
Ungdomskören ”Fler än en”
Sön 7 juni kl. 15 Nattvardsgudstjänst
”Andens vind ska föra dig fram” Klas Lindberg
Sön 12 juli kl. 15 Sommargudstjänst med nattvard
”Ett liv i försoning” Klas Lindberg
Sön 30 augusti kl. 15 Terminsstart Nattvardsgudstjänst
”Olja och vin i såren” Klas Lindberg

Varmt välkomna!

