God Jul och Gott Nytt År !

Inga restriktioner hindrar att vi firar jul och nyår hemmavid ………………...

Gud finns med i avskildheten …

Andakt när du vill …

I den välkända Bergspredikan undervisar Jesus om bön;

Du hittar hela avsnittet i Matteusevangeliets kapitel 6.

Genom din smartphone eller dator kan du vara
med om korta videoandakter. Linda och Per-Olov
är uppskattade pastorer som på ett vardagsnära
sätt delar sina tankar om både dagsaktuellt och
tidlöst. Gå in på www.youtube.com sök sedan
på: equmeniakyrkan arvika

Gudstjänster på TV och Internet

Tankar på dalmål …

”När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och
be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som
ser i det fördolda, belöna dig.. han vet vad ni behöver..”

Du kan lyssna till Britta Hermansson som delar
sina tankar om allt mellan himmel och jord.
Gå in på www.youtube.com
sök sedan på: brittas vardagsrum
eller sök på: brittas mellanrum

På grund av smittskyddsskäl får vi under en tid hålla till
godo med vad som erbjuds via media.
Genom din smartphone eller dator kan du få del av ett
stort utbud från kyrkor i hela landet.
Du kan t.ex. gå in på: www.equmeniakyrkan.se
Välj sedan vad du önskar under fliken ”Live-sändningar”

Frågor och info kontakta Bo Enlöf 070-3493167

Söndagsträffen för barn (4-12 år), i Missionshusets lilla sal, tar paus men träffas igen till vårterminen. Vi återkommer om tid för återstart.
Bibelsamtalen i Missionshusets lilla sal, tar paus men startar igen på onsdagar kl. 10 så snart det blir möjligt ur smittskyddssynpunkt.
Musikgruppen för barn (från 8 år), i Missionshuset, tar emot nya deltagare när det blir möjligt. Nybörjarkurs för piano, synth, gitarr, bas och trummor.
Krisinsatser via Diakonia Pg 903304-4

Mission via Equmeniakyrkan Pg 900328-6

Lokal verksamhet via Envikens Missionsförsamling Pg 390310-1

Var rädd om dej !
och följ de försiktighetsregler som gäller under pandemin.
Programbladet finns också på www.enviken.se

Den 23:e psalmen i Psaltaren förmedlar tröst.

