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  Söndagsträffen för barn (4-12 år), i Missionshusets lilla sal, träffas på söndagar kl. 9.30 fram till Vårfesten söndag den 7 maj på Skoglundsgården.       
  Alla barn och eventuellt någon följande vuxen är hjärtligt välkomna.  
 

  Bibelsamtal i Missionshusets lilla sal på onsdagar kl. 10.  Under våren läser och samtalar vi om texter ur Psaltaren och Nya Testamentets brev .   
   

  Musikgruppen för barn (från 8 år) i Missionshuset onsdagar kl. 13.45 fram till Vårfesten söndag den 7 maj på Skoglundsgården.      
  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 
 Nödhjälp till Ukraina märkes: Ukraina       Hjälp via systerkyrkor i Ukraina märkes: Ukraina 

  

 Du är välkommen!  
 
 Programbladet finns också på www.enviken.se 

Program  
Samlingar i Envikens Missionshus om annat ej anges 
 

Söndag 12 mars kl.15 Missionsfokus i Missionskyrkan Boda 
              med Agneta Lillqvist Bennstam m.fl. 

Söndag 26 mars kl.16 Våfflor på Skoglundsgården (Anmälan) 

Söndag   2 april  kl.16 Andakt på Lyssfallet 
 

Påskveckans samlingar i Missionshuset  

Tisdag     4 april  kl.19 Passionsandakt med Björkboda Blås 
Annandag påsk  kl.11 Påskgudstjänst efter kort vandring  
 

Söndag 16 april  kl.16 Ord & Ton med Björn Nissen, nattvard 

Söndag   7  maj  kl.16  Vårfest på Skoglundsgården 

Lördag  13  maj  kl.10  Gemenskapsdag på Skoglundsgården 
                                        med Carl-Olov Hultby           (Anmälan) 

Kr.him.  18 maj  kl.08  Gökotta på Skoglundsgården 
                                        Ta gärna med kaffekorg   

Söndag  28 maj  kl.16  Andakt på Lyssfallet 

Så älskade Gud världen att han gav den sin 

ende son, för att de som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv.  / Joh 3:16 

Påskmusikal-utflykt för Musikgruppen  

Påskens drama gestaltas av högklassig 
ensemble, kör och livemusik. 
Frikyrkan i Insjön inbjuder.   (Intresseanmälan)  

 

För info och anmälan kontakta Bo Enlöf  070-3493167   

Jesus för världen … 

Hans budskap formade fria människor och goda 
samhällen byggda på ”kristna värderingar”.  
Vilka värderingar? Vilken plats har de idag och 
vad kan de betyda för framtiden? 
Hör av dig om du vill vara med och fundera kring 
dessa frågeställningar.          (Intresseanmälan)  
 


