Hösten 2022

Kriserna avlöser varandra men vi möts för att hålla tron, hoppet och kärleken levande

Söndag 18 september kl 16 i Bönhuset, Marnäs
Allsång tillsammans med lokala spelmän
Söndag 25 september kl 11 i Missionshuset, Enviken
Ord & Ton med nattvard tillsammans med Björn Nissen
Söndag 2 oktober kl 16 Andakt på Lyssfallet
Söndag 9 oktober kl 16 i Bönhuset, Marnäs
Finstämt tillsammans med lokala förmågor

Vem bryr sig …
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende
son, för att de som tror på honom inte ska gå
under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son
till världen för att döma världen utan för att
världen skulle räddas genom honom. Joh 3:16-17

Jesus för världen …

Lördag 22 oktober kl 10-16 på Skoglundsgården
Gemenskapsdag Uppbyggligt tillsammans med Therese
Palmqvist från Leksand. (Intresseanmälan)
Söndag 30 oktober kl 16 i Missionshuset, Enviken
Ord & Ton med nattvard tillsammans med Björn Nissen
Söndag 13 november kl 16 på Skoglundsgården
Önskemusik till eftermiddagsfikat i Storstugan
Söndag 20 november kl 16 Andakt på Lyssfallet

Han kommer med ett mycket angeläget budskap
från Gud. Det är riktat till alla människor och
syftar till att inge hopp och leda oss rätt.
Skulle dagens krisande värld se annorlunda ut
om budskapet togs på större allvar?
Vill du vara med och fundera kring detta?
Vi träffas på Skoglundsgården (Intresseanmälan)
Info o anmälan kontakta Bo Enlöf 070-3493167

Söndagsträffen för barn (4-12 år), i Missionshusets lilla sal, träffas igen på söndagar kl. 9.30 från och med den 11 september.
Alla barn och eventuellt någon följande vuxen är hjärtligt välkomna åter efter sommaruppehållet.
Bibelsamtal i Missionshusets lilla sal på onsdagar kl. 10. Vi läser från Psaltaren och från aposteln Paulus brev till de nykristna.
Musikgruppen för barn (från 8 år) i Missionshuset startar igen onsdag (!) 21 sep. kl. 13.45. Nybörjarkurs för piano, synth, gitarr, bas och trummor.
Krisinsatser via Diakonia Pg 903304-4

Mission via Equmeniakyrkan Pg 900328-6

Nödhjälp till Ukraina märkes: Ukraina

Hjälp via systerkyrkor i Ukraina märkes: Ukraina

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

Lokal verksamhet via Envikens Missionsförsamling Pg 390310-1

