
Kära vänner!
Då jag skulle skriva detta insåg jag att det var två år sedan jag senast skickade ut ett augustibrev med program 

för Brödraförsamlingen i Stockholm. Vi har en på många sätt omtumlande period bakom oss. 
Via telefonsamtal har jag förstått hur många av er som har kämpat på i det tysta. En stor eloge till er alla!

En sak jag tror att många av oss insett på senare tid är att kristenliv framförallt handlar om vardagsliv.                       
Hur vi börjar dagen påverkar hela fortsättningen. Kung David bad:                                                                                 

Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. (Ps. 143:8) 
Så klokt att varje morgon påminna sig om Guds nåd och trofasthet istället för att låta alla bekymmer skölja över en 
som en smutsig våg! Vi får kraft att möta dagens möjligheter och utmaningar. Och så får vi be vidare med David: 

Må din gode Ande leda mig på jämn mark. (Ps. 143:10)
Att färdas framåt på jämn mark för oss mot målet snabbare än om vi tvingas åka på en skumpig och gropig väg, 

kanske med nedfallna trän. Då anden får leda oss får vi hjälp att ta oss igenom hinder. I stillheten inför bibelordet 
rattar vi in rätt våglängd och kan lättare uppfatta signalerna ovanifrån. Vi kan få lösenordet för Dagen!

Välkommen till våra gudstjänster, bibelsamtal och andra samlingar.                                                                               
Vi fortsätter att vara försiktiga då vi samlas framöver eftersom vi inte kan blåsa faran över än. Men visst ska 

det bli roligt att träffas igen! Och glöm inte att bjuda in någon till Alpha-kursen!

En välsignad avslutning på sommaren önskar  

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen



 

PROGRAM FÖR 
AUGUSTI - SEPTEMBER 2021 

Sön 29 augusti kl. 15.00 Temagudstjänst med musik, ”Medmänniskan”                      
   Klas Lindberg, Margareta Bengtson

Sön 12 september kl. 15.00 Nattvardsgudstjänst ”Gör er inga bekymmer!”                 
   Klas Lindberg  

Ons 15 september kl. 15.00 Bibelsamtal Klas Lindberg

Sön 26 september kl. 15.00 Nattvardsgudstjänst ”Var har du ditt hjärta?”                  
   Klas Lindberg  

Tis 28 september kl.17.30 Alpha-kursstart, ”Är kristen tro relevant idag?”   
   Pröva-på-tillfälle. Tipsa gärna en vän att komma med!

Ons 29 september kl. 15.00 Bibelsamtal Klas Lindberg

Lör 2 oktober kl. 10.30 ”Skapande bild”                                                            
   Anmälan senast 27/9 till Kerstin Lindberg (0733522877)

Tis 5 oktober kl. 17.30 Alpha                                                                                           
   ”Vem är Jesus? Öppet kurstillfälle

Sön 10 oktober kl. 15.00 Musikgudstjänst på Tacksägelsedagen ”Lovsång”   
   Margareta Bengtson, Klas Lindberg, m. fl.

Varmt välkomna!


