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Majhälsning 2021 

2021-05-22 

Kära vänner! 

Under nästan ett helt år har jag och många med mig stångats med en 

kamera och en dator och vi alla fått ta del av gudstjänster som varit online. 

MEN den 6 Juni ser det ut som om vi kommer kunna samlas åtminstone 50 

personer till gudstjänst. Och självklart kommer vi att göra det. Man vill bara 

springa segervarv: Gudstjänst, Gudstjänst, Gudstjäääänst!!! Som vi längtat 

efter gemenskapen, att lovsjunga tillsammans, be för varandra. Gör allt du 

kan för att komma. Det är Sveriges nationaldag, men ärligt talat är det större 

att kunna fira gudstjänst. ”Varje dag var de troget och enigt 

tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid 

med varandra i jublande, innerlig glädje.” Apostlagärningarna 2:46 

Det är något visst med att regelbundet som församling träffas tillsammans, 

att bryta bröd, be, gråta, jubla och glädjas tillsammans. Allt annat är 

onaturligt för en kristen. Det är därför jag tror vi alla har saknat just den 

regelbundna gemenskapen med församlingsfamiljen. 

Administrationsmöte 

Vårt administrationsmöte har blivit framskjutet några gånger pga de rådande omständigheterna. Vi har velat undvika att göra det 

mötet digitalt. För vi tror att det är när vi kan se varandra öga mot öga, lägga handen på och be för varandra som vi får bästa 

möjliga administrationsmöte. Datum och tid för administrationsmöte blir Tisdagen den 8 Juni klockan 18:30.  

 

Schema för Juni 

6/6 Söndag   kl 10:00 Gudstjänst med Nattvard  

8/6 Tisdag    kl 18:30 ADMINISTRATIONSMÖTE 

13/6 Söndag kl 10:00 Gudstjänst  

15/6 Tisdag  kl 19:00 Bön 

  

18-27/6 NYHEMSVECKAN Vi kommer hålla kyrkan öppen vissa kvällar för att tillsammans delta på Nyhemsmöten 
på storskärm. Mer info om detta kommer när tiderna för sändningarna är klara. 

 

21/6 Tisdag kl 19:00 Bön 

27/6 Söndag (tid kommer) Gudstjänst från Nyhemsveckan via Storbild i kyrksalen. 

           

 

                           

  

 

                                   Med önskan om Guds rika välsignelser! 

                                   

 

Ps. Våra gudstjänster finns även i efterhand på hemsidan: www.bottnarydpingst.se/play                                       

Dela gärna med dina vänner och på dina sociala medier! 

 


