På Skoglundsgården möts vi i mindre grupper …
- ser en intressant film …
Vetenskapens värld / Bibelns värld
Verklighetsuppfattningar som står närmare varandra än vad många tror.
Vi utgår från en mycket intressant vetenskapsfilm från BBC Horizon.

- samtalar om en bra bok …
Mannen som förändrade världen
En nyutgiven pocketbok som omfattar hela berättelsen om Jesus. Du
läser boken hemma och därefter träffas vi i en liten grupp av personer
som också har läst boken, för att dela frågor och tankar om innehållet.

Sommaren 2019

Juni – Juli – Augusti

- möts i en studiecirkel …
Den kristna trons grunder och livets stora frågor
Vi möts för fika, föredrag och samtal om dagens ämne.

För närmare information och intresseanmälan kontakta ;
John-Lennart Andersson 070-5541577 eller Bo Enlöf 070-3493167

Din hjälp gör skillnad …
för drabbade av akuta kriser i hela världen via Diakonia PG 903304-4
för det breda internationella arbetet via Equmeniakyrkan PG 900328-6
för fattiga romer i Rumänien via Hoppets Stjärna PG 900253-6

Hjälp i angelägen bön ? Skriv ner ditt böneämne och skicka
till adressen nedan så blir du helt anonym om du önskar det.

Bladet skickas till dem vi tror har ett intresse av församlingens aktiviteter.
Hör av dig om du har frågor eller idéer om programmet eller känner till att
någon annan också önskar få ett programblad eller om du själv inte vill ha
Bladet i fortsättningen. Bladet hittar du också på www.enviken.se
Här följer en kort presentation av möten och samlingar som församlingen
arrangerar, medverkar i eller ansluter till. Då inget annat anges så är
samlingen i Envikens Missionshus, Rönndalen.

Adress: Kyrkvägen 5, 790 26 Enviken.
Ordf. John-Lennart Andersson 070-5541577

Plusgiro 390310-1
Vaktm. Bo Enlöf 070-3493167

Du är alltid hjärtligt välkommen med !

Sommarens program

Sommarens program

Onsdag 5 juni kl.10 Bibelsamtal

Söndag 14 juli kl.15 Friluftsgudstjänst i Grejsans Fäbod
Servering. Tag med sittplats. (Arr. Sv.K)

Söndag 9 juni kl.18
Pingstdagen

Det brinner en eld
tankar och toner med Björn Nissen

Onsdag 12 juni kl.10 Bibelsamtal

Söndag 28 juli kl.15 Friluftsgudstjänst på kyrkbacken med vacker
utsikt mot Klockarnässjön.
Tag med sittplats och kaffekorg (Arr. Sv.K)

Lördag 15 juni kl.16 Musikcafé i Svärdsjö Missionskyrka
tillsammans med Ronney Magnusson

Söndag 4 aug. kl.18

Söndag 16 juni kl.15 Friluftsgudstjänst, Övertänger 183, Eriksson
Servering. Tag med sittplats. (Arr. Sv.K)

Onsdag 7 aug. kl.10 Bibelsamtal

Onsdag 19 juni kl.10 Bibelsamtal

Söndag 11 aug. kl.18

Midsommarhelgen på Dalagården i Hillersboda
Fredag 21 juni kl.15 Traditionellt midsommarfirande
Fredag 21 juni kl.10, Edsinger, 19 Meathrel, 22 Benesser band
Lördag 22 juni kl.10 Edsinger, 19 Meathrel, 22 Lovsång och nattv.
Söndag 23 juni kl.10 Gudstjänst, Tim Meathrel kyrkoherde London

Finstämd aftonmusik på Skoglundsgården
Bo-Gustaf Thorell (violin) med komp

Sångstund i Bönhuset, Marnäs
Sommarens vackra psalmer och sånger

Onsdag 14 aug. kl.10 Bibelsamtal
Söndag 18 aug. kl.11 Gudstjänst med nattvard, Björn Nissen
Onsdag 21 aug. kl.10 Bibelsamtal

Onsdag 26 juni kl.10 Bibelsamtal
Söndag 25 aug. kl.11
Söndag 30 juni kl.18

Sommarafton på Skoglundsgården
tillsammans med Teta Backlund m.fl.

Augustimötet i Svärdsjö Missionskyrka
Högtidsgudstjänst tillsammans med
Tomas Söderberg, Råsmark m.fl.

Söndag 7 juli kl.11 Gudstjänst med nattvard
Marianne och John-Lennart Andersson

Onsdag 28 aug. kl.10 Bibelsamtal

Söndagsträffen för barn (4-12 år), har sommaruppehåll. Alla barn och
eventuellt följande föräldrar och släktingar är välkomna åter till hösten.

Bibelsamtal i Missionshusets lilla sal. Vi läser ett avsnitt från Lukas
evangelium, samtalar och funderar kring dagens avsnitt. Bön och sång
ingår också i programmet som brukar avslutas med förmiddagskaffe.

