På Skoglundsgården möts vi i mindre grupper …
- ser en intressant film …
på temat; Tro & vetenskap

- samtalar om en bra bok …
på temat; Jesus vem är han

- möts i en studiecirkel …
om den kristna trons grunder
För mer info och intresseanmälan kontakta; Bo Enlöf 070-3493167

* Källan

Våren 2020

Mars - April - Maj

( gammal sång med innehåll som håller än )

Guds källa har vatten tillfyllest, för törstande kvinnor och män.
En källa med levande vatten, framväller så porlande än.
Refr; Källa så klar, vatten du har, tidernas torka aldrig dig når.
O huru väl, där är ro för min själ. Vila mitt trötta hjärta där får.
Har krukan du tömt under färden, och allt vad du ägt givit ut?
O kom till den levande källan. Den flödar då andra tar slut.

HÖSTENS +
FRISK LUFT
FÄRGPRAKT
SKÖRDETID
STUGVÄRME
GEMENSKAP

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

Bladet skickas till dem vi tror har ett intresse av församlingens aktiviteter.
Inför sommarprogrammet kommer vi att se över adresslistan. Om du skulle
bli utan Bladet men önskar att få det också i fortsättningen så är det bara att
du hör av dig. Bladet hittar du också i fortsättningen på www.enviken.se

till adressen nedan så blir du helt anonym om du önskar det.
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
Vaktmästare Bo Enlöf 070-3493167

Du är alltid hjärtligt välkommen med !

Vårens program

Vårens program

Söndag 1 mars 9.30 Söndagsträffen för barn

Stilla veckan

Onsdag 4 mars kl.10 Bibelsamtal

Måndag 6 april
Tisdag 7 april
Onsdag 8 april
Torsdag 9 april
Fredag 10 april

Söndag 8 mars 9.30 Söndagsträffen för barn
kl.18 Tankar & toner med Björn Nissen
Onsdag 11 mars kl.10 Bibelsamtal
Söndag 15 mars 9.30 Söndagsträffen för barn
kl.11 Tre kortfilmer om Apostlagärningarna
Linda Alexandersson m.fl.

kl.19
kl.19
kl.19
kl.18
kl.11

följ påskens drama, dag för dag
Passionsandakt i Sockenstugan
Passionsandakt i Betania
Passionsandakt i Envikens Kyrka
Skärtorsdagsmässa i Envikens Kyrka
Långfredagsgudstjänst i Envikens Kyrka

Söndag 12 april kl.11 Påskdagsmässa i Envikens Kyrka
Måndag 13 april 10.30 Vandring från Sockenstugans parkering till
Annandag påsk
kl.11 Påskgudstjänst i Missionshuset

Onsdag 18 mars kl.10 Bibelsamtal
Söndag 22 mars 9.30 Söndagsträffen för barn
10.30 Våfflor serveras
Onsdag 25 mars kl.10 Bibelsamtal

Onsdag 22 april kl.10 Bibelsamtal
Söndag 26 april kl.16 Andakt på Lyssfallet
Onsdag 29 april kl.10 Bibelsamtal

Söndag 29 mars 9.30 Söndagsträffen för barn
kl.11 Möte vid Källan*

Söndag

3 maj kl.11 Evangelium i tal och ton
Marianne och John-Lennart Andersson

Onsdag 1 april kl.10 Bibelsamtal

Onsdag

6 maj kl.10 Bibelsamtal

Söndag 5 april kl.10 Festligt tillsammans med Söndagsträffen
Nya musikgruppen testspelar! Fika

Söndag 10 maj kl.18 Sånggudstjänst i Bönhuset, Marnäs
Finstämd triosång och allsång
Onsdag 13 maj kl.10 Bibelsamtal

Söndagsträffen för barn 4-12 år. Vi håller till i Missionshusets lilla sal och
berättar från Bibeln, sjunger och pysslar. Föräldrar och släktingar får också
gärna vara med. Kontakt 070-2816715 (Annika)
Musikgruppen för barn från 8 år startar ”efter våfflorna” den 22 mars !
Nästa övning (ca 1 tim) bestäms från gång till gång. Kontakt 072-5505439 (Arne)

Bibelsamtal i Missionshusets lilla sal. Vi läser numera ett avsnitt från
Apostlagärningarna, samtalar och funderar förutsättningslöst kring det vi läst.
Bön och sång ingår också i programmet som avslutas med förmiddagskaffe.

Söndag 17 maj kl.11 Gudstjänst med nattvard, Björn Nissen
Torsdag 21 maj kl.08 Gökotta på Skoglundsgården
Kristi himmelsfärds dag

Tag gärna med kaffekorg

Onsdag 27 maj kl.10 Bibelsamtal
Söndag 31 maj
Pingstdagen

9.30 Gudstjänstutflykt till Ockelbo
Samåkning ring 070-3493167 (Bo)

