
 

 

Hela livet som gudstjänst 

Därför ber jag er, bröder, vid Guds 

barmhärtighet, att frambära er själva 

som ett levande och heligt offer som 

behagar Gud. Det skall vara er 

andliga gudstjänst. Anpassa er inte 

efter denna världen, utan låt er 

förvandlas genom förnyelsen av era 

tankar, så att ni kan avgöra vad som 

är Guds vilja: det som är gott, 

behagar honom och är fullkomligt. 

Rom 12:1-2 
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NYHETER PÅ TONÅR       

Som ni vet så har vår ungdomsledare slutat och vi har inte lyckats rekrytera 

någon ny. Däremot har vi en lösning som jag är väldigt glad för när det 

gäller vårt tonårsarbete. Vi har precis tillsatt ett ungt team som leds av 

Rebecka Lindholm som kommer ansvara för tonårskvällarna. Övriga i 

teamet är Alma Hultström, Cornelia Dagernäs, Alfred Särelid, Elliot Larsson. 

Självklart behöver vi som står runt om att fortsätta att stötta genom att 

hjälpa till med café osv. men framförallt i bön. 

Vår bön är att forma en plats för våra ungdomar med glädje, gemenskap 

och Gudsmöten som förvandlar.  

INFÖR ÖPPEN HIMMEL, 10 SEPTEMBER 

Lördagen den 10 september kommer vi ha en enkel kväll av tillbedjan och 

förbön. Musiken leds av Helena och Lisbeth. Jag (Mattias) kommer att 

dela lite om situationen just nu och det som ligger framför. Vi längtar efter 

att få mötas och låta nöd möta nåd. Kom och låt dig beröras och 

inspireras.  

TRYGGA HÄNDER – UTBILDNINGSDAG 

Lördagen den 24/9 har vi en utbildning för styrelse, församlingsledning och 

ledare för våra barn och ungdomar. Vi anordnar denna utbildning ihop 

med Skogsro och Elimkyrkan. En väldigt viktig samling med viktiga 

perspektiv för att skapa trygga mötesplatser i kyrkan. Start kl. 09.30-16.00 

Anmälan till Ann-Sofie Thörn. Mer info på vår hemsida. 

TEMA RÖTTER ÄVEN UNDER HÖSTEN 

Under detta år har vi tema rötter. Hur ser ett liv rotat i Kristus ut? Under 

våren har vi stannat upp inför teman, rotad i Kärlek, Ordet, Gemenskap. 

Under oktober kommer vi ha det sista temat som är rotad i bönen.  

VAD MENAR VI MED ATT BIBELN ÄR GUDS ORD? 

Lördagen den 1 oktober kommer vi återigen ha ett gemensamt 

bibelstudie med Skogsrokyrkan och Elimkyrkan. Även denna gång är det 

Mikael Tellbe som undervisar. Temat är hur vi läser och förstår och tolkar 

bibeln. En bra grund för att tala om svåra frågor i vår samtid. Boka in detta 

redan nu. Start kl. 10-14 med avbrott för fika och macka. 

 

 

 

FILANYTT 
S e p t e m b e r 

 



 

Program september 

SEPTEMBER 

Vecka 35  29/8-4/9 

Tisdag kl. 10-12 Sommarcafé 

Torsdag kl. 19  Bön 

Fredag kl. 19 Uppstart Tonår 

Söndag kl. 10 Gudstjänst, Mattias Engström predikar, Ett liv i 

gemenskap, Musik Alma Hultström, DOP, VIP startar. 

 

 

Vecka 36  5/9-11/9 

Tisdag kl. 10-12 Öppen kyrka 

Torsdag kl. 19  Bön 

Fredag kl. 19 Tonår 

Lördag kl. 18 Inför öppen himmel, tillbedjan och förbön. 

Söndag  Ingen gudstjänst 

 

 

Vecka 37  12/9-18/9 

Tisdag kl. 10-12 Öppen kyrka 

            kl. 10-12 Liten och stor 

Torsdag kl. 19  Bön 

Fredag kl. 19 Tonår 

Söndag kl. 10 Gudstjänst, 3x10, Kjell Klason, Emma Ahlstrand musik.  

VIP 

 

 

Vecka 38  19/9-25-9 

Tisdag kl. 10-12 Öppen kyrka 

            kl. 10-12 Liten och stor 

Tisdag kl. 14 Andakt på Billingsdal, träffpunkten. 

Torsdag kl. 19  Bön 

Fredag kl. 19 Tonår 

Lördag kl. 09.30-16 Utbildningsdag för ledare Trygga Händer. Anmälan 

Söndag kl. 10 Gudstjänst, Mattias Engström predikar, Ett liv i kärlek,  

Kristina Klason musik,  

 

 

Vecka 39 26/9-2/10 

Tisdag kl. 10-12 Öppen kyrka 

            kl. 10-12 Liten och stor 

Torsdag kl. 14 Allträff med Monica och Pergöran Ekeroos, Lindor  

Lindén 

kl. 19  Bön 

Fredag kl. 19 Tonår 

Lördag kl. 10-14 Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord. Bibelstudie  

med Mikael Tellbe, OBS Hålls i Elimkyrkan Skövde. 

Anmälan. 

Söndag kl. 10 Gudstjänst, Andreas Dagernäs Rotad i bönen. 

 

 

 

 

NY HEMSIDA 

Du har väl kikat på vår nya 

hemsida? Hoppas du upplever 

kalender och informationen 

tydligare nu och framöver. Nu går 

även kyrkan att boka via hemsidan. 

Saknar du något område så hör av 

dig så kanske vi tillsammans kan 

komplettera. 

www.timmersdalafrikyrka.se 

 

 

VIP 

Den 4/9 börjar VIP för våra barn 

igen. Håll utkik för mer information 

 

LITEN OCH STOR 

Känner du någon som är hemma 

med barn? Eller mor och farföräldrar 

som passar. Bjud in till Liten och stor, 

en härlig stund med fika, lek, enkel 

andakt. Startar den 6/9 kl. 10 

 

NYHETSBREV PÅ E-POST 

Om du får detta brev per post och 

har epost. Anmäl din adress till 

pastor@tdalafrikyrka.se 

 

http://www.timmersdalafrikyrka.se/
mailto:pastor@tdalafrikyrka.se

