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PASTORN HAR ORDET
Advent betyder ankomst – Herrens Ankomst. Första söndagen i advent är inte endast den
första av fyra adventssöndagar utan inleder även hela kyrkoåret. Korset med en krona
påminner om kyrkans Herre, världens konung. Denna dag får han sin hyllning som är
honom värdig. Hosianna. Davids son.
Hur kommer du att hylla Jesus denna adventstid? Kommer det bli som vanligt, dagar av
jäkt och stress. Kan jag göra på något annat sätt så att Jesu närvaro blir mer verklig?
”Ert ljus ska lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i
himlen” säger Jesus. Medmänskligheten ljus.
På satellitbilder som visar jorden nattetid ser man ljuspunkter och fläckar av
ljus (som visar var städerna ligger). Så
torde Gud också se på jorden, men
ljuspunkterna är hans barn. Det är
svårt att finna en större hedersbeteckning från Jesus sida.
Advent är mörker och kyla, ja det är
sant, mycket är mörkt och kallt i vår
värld. Men advent är också ljus och
värme och kärlek. Hur sprider vi ljuset,
värmen och kärleken? När vi låter oss
drabbas av världens tillstånd får vi se
ljuset. Ljuset som kommer till oss ridande på en åsna, välsignad är han
som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden!
Genom Guds ankomst, Guds advent
är tillvaron inte hopplös utan full av
hopp! Vågar vi tro det? Kan vi bli hoppets människor som bär hoppet vidare
i denna tid, på denna plats? Låt oss denna advent tillsammans tala om hoppet om att en
annan värld är möjlig. Låt oss tala om och i praktisk handling visa att Gud finns mitt ibland
oss här och nu. Idag vill Gud möta oss, ansikte mot ansikte och säga: Jag kallar dig att
bygga Guds rike!
Torsten Lager
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PROGRAM...
DECEMBER

SÖNDAG 12
10.00 GUDSTJÄNST 10.00

SÖNDAG 1
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

Daniel Viklund talar och sjunger, Torsten
Lager. Kyrkkaffe.

Torsten Lager, Else-Marie Lyreborg Olsson, Kören. Kyrkkaffe.

Ekumeniska Böneveckan

ONSDAG 4
12.00 LUNCHGEMENSKAP
MED SOPPA

”De visade oss särskild omsorg”
Alla samlingar i böneveckan hålls i
Västra Vingåkers kyrka, men de olika
församlingarna ansvarar enligt nedan:

"Humor och sång i bagaget". Irene o Robert
Johansson. Läs mer på sidan 9.

LÖRDAG 7
15.00-18.00 EQUMENIAS
JULMARKNAD

MÅNDAG 20

09.00 Bön, Korskyrkans församling

TISDAG 21

Läs mer på sidan 11.

09.00 Bön, Ekbackskyrkans församling

SÖNDAG 8
17.00 VI SJUNGER IN JULEN

ONSDAG 22

Torsten o Else-Marie, olika sångarkrafter.
Glöggmingel. Läs mer på sidan 6.

09.00 Bön, V. Vingåkers församling

SÖNDAG 15
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST

TORSDAG 23

19.00 Veckomässa
09.00 Bön, Ekbackskyrkans församling

Torsten Lager, Gunnel Gustafsson, Matilda,
Lydia och Lea. Kyrkkaffe.

FREDAG 24

09.00 Bön, V. Vingåkers församling

SÖNDAG 22
10.00 GUDSTJÄNST

Bönenatt

Kristina Färdeman, Örjan Langborg, Simon
Olsson. Kyrkkaffe.

LÖRDAG 25

ONSDAG 25
7.00 JULOTTA

SÖNDAG 26

09.00 Bön, V. Vingåkers församling

11.00 Ekumenisk Högmässa,
predikanEnrique Diaz

Torsten Lager, Inger Wetter.
Skinksmörgås och kaffe.

JANUARI

SÖNDAG 19
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST

ONSDAG 1
18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I
V. VINGÅKERS KYRKA

Torsten Lager, Bo Sävhammar, Therese
Ekroth. Kyrkkaffe

Torsten Lager, Anna-Lena Geiron-Widén

FREDAG 24
17.30 ÖVNING GOSPELKÖREN
SÖNDAG 26
16.00 ÅRSMÖTE EQUMENIA
MÅNDAG 27
9.30 MÅLARGRUPPEN

MÅNDAG 6
16.00 JUL- OCH MISSIONSFEST

Rickard Lundgren, Gunnel Gustafsson.
Julgröt. Läs mer på sidan 6.
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Första träffen för vårterminen.

PROGRAM...
FREDAG 31
17.30 ÖVNING GOSPELKÖREN

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST 10.00

Stina Gustafsson, Else-Marie Lyreborg.
Olsson. Kyrkkaffe.

FEBRUARI
SÖNDAG 2
10.00 ÅRSMÖTE

ÅTERKOMMANDE
AKTIVITETER

Torsten Lager, Örjan Langborg, Ingegärd
Fredman och Aina Andersson. Söndagsskola. Kyrklunch.

SÖNDAGAR
18.00 BÖN OCH LOVSÅNG

ONSDAG 5
12.00 LUNCHGEMENSKAP MED
SOPPA

Varannan vecka från den 19 januari

MÅNDAGAR
9.30 MÅLARGRUPP
TISDAGAR
9.30 FÖRMIDDAGSBÖN

PRO-kören från Vingåker medverkar.
Läs mer på sidan 9.

FREDAG 7
17.30 ÖVNING GOSPELKÖREN
SÖNDAG 9
10.00 GUDSTJÄNST

Efterföljande fika för den som vill

14.00 TANTLUNK

(sista tisdagen i månaden)

Helena Arnthorsson, Gospelkören.
Söndagsskola. Kyrkkaffe.

18.30 STICKCAFÉ

(Slutar 10/12. Start 14/1, sedan udda
veckor)

SÖNDAG 16
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST

ONSDAGAR
18.00 SCOUTER
FREDAGAR
19.00 Fredagshäng

Torsten Lager, Inger Wetter. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

SÖNDAG 23
10.00 GUDSTJÄNST

Bibelgruppen ansvarar. Kyrkkaffe.
Bön före gudstjänsterna.
Varje söndag kl. 9.30, är det som regel samling
i soffrummet till bön inför gudstjänsten.

MARS
SÖNDAG 1
17.00 TEMAGUDSTJÄNST OM
”FASTAN"

HÅLL DIG UPPDATERAD

Torsten Lager, Elin Sönnerfors, Bo och
Marita Sävhammar. Kyrkkaffe.

För att hålla dig uppdaterad om vad som
händer i Ekbackskyrkan och eventuella
förändringar i programmet, så rekommenderar vi att du följer oss på vår Facebooksida, Instagram eller vår hemsida
www.ekbackskyrkan.se

ONSDAG 4
12.00 LUNCHGEMENSKAP MED
SOPPA 12-14

Örjan Lindgren från Bie berättar från sin
resa med Mercy Ships.
Läs mer på sidan 9

LÖRDAG 7
09.00 FÖRSAMLINGSFRUKOST
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PASTORSREKRYTERING

GLÖM INTE BORT:

Under hösten har styrelsen tillsatt en
grupp som ska arbeta med rekryteringen
av ny pastor. Gruppen består av Helena
Arnthorsson, Stina Gustafsson, Torsten
Lager, Pär Lindar, Else-Marie Lyreborg
Olsson, Lars Andersson. Du är välkommen att höra av dig till gruppen med dina
synpunkter och frågor.

Vi sjunger in julen
Den andra advent, 8 december kl
17.00 är du välkommen att delta,
kanske med en dikt, solosång, duettsång eller annan musikalisk sammansättning. Vi vill att så många som möjligt medverkar för att lyfta fram julens
budskap i tal och sång. Efter gudstjänsten blir det glöggmingel.

Från styrelsen ansåg vi att det inte var
någon brådska att starta upp rekryteringen, då det löst sig på ett bra sätt med
vakanspastor. Vi har då haft möjlighet att
fundera igenom hur vi tänker oss att pastorstjänsten ska utformas. Och framför allt
har vi fått tid att be om Guds ledning.

Hör av dig till Else-Marie Lyreborg
Olsson eller Torsten Lager och berätta vad du vill göra.
Else-Marie och Torsten.

• Vi menar att vi behöver en pastor som

Jul- och missionsfest

tillsammans med oss vill lotsa oss in i
framtiden

På Trettondagen den 6 januari 2020 kl
16 får vi besök av
Rickard Lundgren
som är anställd av
Equmeniakyrkan i
Västra Götaland för
att arbeta med församlingsplantering.
Han arbetar också
med evangelisation
i organisationen ”Gå ut mission”.

• Vi vill erbjuda en tjänst på 100% men

med möjlighet, om så önskas av personen, en tjänst ner till 75%

Under december kommer vi att börja annonsera på Equmeniakyrkans hemsida
om den lediga tjänsten. Och därefter på
Ekbackskyrkans hemsida presentera
tjänsten ytterligare. Målsättningen är att
en ny pastor kan börja sin tjänst i augusti
2020.

Som vanligt blir det lite lekar och klurigheter och julgröt.

Låt oss fortsätta att be om Guds ledning i
pastorsfrågan.

Daniel Viklund

Lars Andersson

Söndagen den
12 januari 2020
kl.10.00 kommer Kapten
Daniel Viklund
från Strängnäs
att tala och
sjunga i gudstjänsten.

SAMTAL VID KYRKKAFFET
Något som framkommit i olika sammanhang är att vi är dåliga på att samtala med
varandra. Ibland kanske vi inte hittar tillfällen eller något att samtal om.
Vid våra kyrkkaffen ges naturliga
tillfällen att samtala med varandra.
men ibland tryter
ämnen eller blir
ganska ytliga. För
att råda bot för det finns nu en ask med
frågor på varje bord ”Kyrkkaffeprat”. Varje
ask innehåller ett 60-tal olika samtalskort

PASTORNS ARBETSTIDER
Jag kommer vara i kyrkan tisdagar, torsdagar och fredagar mellan 09.00 – 12.00.
Övrig tid når du mig på telefonnummer
076 – 884 70 64.
Torsten Lager
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(Forts. på sidan 7)

FRAMTIDEN TILLHÖR OSS
”Framtiden tillhör oss, du och jag skall forma den, inga andra kan göra det, framtiden det är vi…”. Så sjöng Börje Ring i början av 70-talet Det är något som vi måste inse,
vi kan inte ”bara stå så som liftare vid historiens väg”
I framtidsgruppen är det ett viktigt budskap som vi vill förmedla till församlingen. Ibland blir
det kanske lite tjatigt. Men vi tror att det för vår överlevnad som kyrka och församling är
nödvändigt att inte fastna i det vi gör nu och ”alltid” har gjort,
På det frukostmöte som framtidsgruppen
ansvarade för i mitten av oktober försökte vi
framtidsspana lite grann. Vi gjorde det bland
annat utifrån den analys som gjordes före
sommaren om församlingens styrkor, svagheter, möjligheter och hinder. (En s. k. SWOT
-analys)

Vi vet om och
vi har:

Vilken väg väljer
vi?

Otillfredsställda
mänskliga behov

Bryr vi oss inte om

De styrkor och möjligheter som lyftes fram
var församlingens bredd, öppenhet, kompetens och många kontaktytor. Vår vilja till utveckling framhölls också. Som svagheter och
hinder nämndes vår tradition och kultur, ett ”vi
och dom” tänk, en rädsla att inte passa in och
inte heller att våga visa sin osäkerhet.

Intresse för
andliga
och livsfrågor

Förutom SWOT-analysen, tittade vi på statistik om människor levnadsförhållanden och
några forskares syn på framtiden. Vi konstaterade att det finns många mänskliga behov
som inte tillgodoses i vårt samhälle idag. Någon forskare menar också, att det finns ett
ökat intresse för andliga och livsfrågor.

Hjälper vi till att fylla

Kompetens

Ser vi inte
Möter vi och tar på
allvar
Tar vi inte i anspråk
Använder vi

Kontaktnät

Utnyttjar vi inte
Drar vi nytta av

Hindrar och stöter
bort
Ger stadga och
struktur
Vad gör vi av denna kunskap, kanske det
Motivation och ork
finns olika vägval att göra för att möta dem,
Vilja till
saknas
se tabellen till höger.
utveckling
Drivs av stark motiDet vi i framtidsgruppen brottas med, är hur vi
vation
ska använda kunskapen och val av väg och
omsätta dem i konkret handling. På församlingsfrukosten kom några konkreta förslag.
Många handlade om hur vi syns och är aktiva på sociala medier. Att fortsätta samtala, att
ge möjlighet att ställa frågor inför och efter gudstjänsterna var andra förslag. Att skapa ett
böneträd var också ett förslag som återkom.
Tradition

Det är Inga omöjliga förslag att genomföra, men någon måste ta tag i dem för att de ska
kunna förverkligas. Vem eller vilka vågar anta de utmaningar som analysen ger?
Pär Lindar

• Röda med frågor Om gudstjänsten.
• Blå med frågor Om vår kyrka och vår

Man väljer ett kort från någon av områdena eller blandar och drar ett kort slumpmässigt. Om frågan och ämnet är uttömt,
väljer man ett nytt kort och fortsätter samtalet.

• Gula med frågor Om vår omvärld och

Vi hoppas att korten ska bidra till goda
och meningsfulla samtal.

Det finns fyra typer av kort med olika frågeområden:

församling.

det som är aktuellt.

• Lila med frågor Om oss själva.

Pär Lindar
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GOSPELKÖREN

Tomt på kyrkbacken!
Hur blir den full av kyrkobesökare?

Den nystartade projektgospelkören medverkade i en gudstjänst i november. Det var
mycket uppskattat och både deltagare och församlingen önskade en fortsättning och fler
framträdanden. Så blir det också. Kören sjunger i gudstjänsten den 9 februari och övar
inför den fredagarna 24/1, 31/1 och 7/2 kl 17.30.
Välkommen med och sjung!

KVINNOFRUKOST
Den 23 november hade vi årets sista
kvinnofrukost. Morgonens gäst var Anita
Bohl, hon pratade "om allvar och glädje".
Hon gjorde några nedslag i sitt och sin
familjs liv, stunder då hon alltid känt Guds
trofasthet. En morgon som vi får bära
med oss i våra hjärtan.

Besökarna som kommer är främst kvinnor
utifrån och kvinnor som vi möter i samhället. En viktig morgon och tillfälle att
visa vilka vi är och att ALLA är VÄLKOMNA till kyrkan.

Kvinnofrukost ja, hur och när började
det? I februari fick jag överta PÄRMEN
från Inger Wetter. Pärmen där det står
vem som har varit gäst, temat, antal besökare, vem som har bakat det mörka
och ljusa brödet, småkakan. Vad som går
åt av fil, yoghurt, frukt och grönsaker…

Elin Sönnerfors

Nästa Kvinnofrukost är 29/2 2020 kl.09.00
-11.00.

Första Kvinnofrukosten var den 5/5 2001,
gäst var sjukhusprästen Gunilla Drotz,
hon talade om: Hjälpa andra, stjälpa sig
själv.
I lördags var det kvinnofrukost nr. 71.
Under åren har Kvinnofrukosten gästas 2
gånger av män och 1 gång har det varit
Kulturfrukost.
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VAD SÄGER BILDEN DIG?

EKUMENISKA
BÖNEVECKAN

I årskurs 2 på den diakonala utbildningen
gör man ett projekt. Det ska vara ett projekt som är i mitt intresse och samtidigt
utmana mig som person.

Böneveckan för kristen enhet är världens
största ekumeniska manifestation som
genomförs samtidigt i cirka 120 länder.
Den infaller varje år 18-25 januari. Det är
alltid samma datum varje år. I Vingåker
firar vi den dock som regel vecka 4.

Jag har valt att ha en fotoutställning, där
besökaren/åskådaren får tänka och svara
på frågan VAD SÄGER BILDEN DIG?

Temat för Böneveckan för kristen enhet
2020 är ”DE VISADE OSS SÄRSKILD
OMSORG”
Materialet inför veckan har utarbetats av
en ekumenisk grupp på Malta. Detta präglar utformningen av innehållet som är en
uppmaning att visa gästfrihet för människor på flykt utifrån den verklighet som
Malta lever i med många båtflyktingar
som kommer över Medelhavet. Temat är
hämtat från Apostlagärningarna 28:2 då
Paulus led skeppsbrott på Malta.
Under 2020 hålls alla bönesamlingar i V
Vingåkers kyrka men de andra kyrkorna
är ansvariga för de olika dagarnas samlingar. Se programmet sidan 4.
Jag har valt ut tio stycken bilder som jag
tycker talar till mig på olika sätt. En del blir
i färg och en del svartvita. Det kommer bli
ett inslag under den ekumeniska böneveckan och veckan efter kommer jag att
hänga upp bilderna i Ekbackskyrkan.

Natten mellan fredag och lördag är kyrkan
öppen hela natten för bön. En ekumeniska gudstjänst avslutar veckan på söndagen kl 11.
Du kan läsa mer om bakgrunden till böneveckan på Sveriges Kristna råds hemsida
www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/ där
finns också det material som tagits fram.

VÄLKOMMEN!
Elin Sönnerfors

FÖRBÖNSKALENDER

LUNCHGEMENSKAP
MED SOPPA

En ny förbönskalender för våren håller på
att tas fram. Vi försöker att utforma den
utifrån det som händer i vår omvärld och i
vår kyrka. Självklart ska det inte hindra att
andra böneämnen tas upp i våra bönesamlingar. Har du något du vill ska finnas
med i kalendern hör av dig till Torsten
Lager. Den nya kalendern ska finnas klar
till jul-och missionsfesten den att 6 januari.

Första onsdagen varje månad fortsätter
vi med ”Lunchgemenskap med soppa”
mellan kl. 12.00 – 14.00
Onsdag 4 december
får vi besök av Irene och Roberth Johansson från Aneby med temat ”Med
Humor och sång i bagaget”
Onsdag 5 februari: kommer PRO-kören
från Vingåker att sjunga.

Har du något ämne vi ska be för kan du
även skicka uppgifter om det på:
forbon@ekbackskyrkan.se eller till vå
pastor
Kalendern kommer att finnas upptryckt i
kyrkan, och på vår hemsida.

Onsdag 4 mars:
Örjan Lindgren från Bie berättar från sin
resa med Mercy Ships, världens största
civila sjukhusfartyg vid Afrikas kust
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EKBACKSKYRKANS
INNEBANDYKLUBB
Ledarutvecklingskväll
När jag skriver det här, har jag precis
kommit hem från en träff med tränare och
styrelse på Båsenberga kursgård. Genom
att vi får bidrag från Sörmlandsidrotten
kan vi satsa på en lite mer påkostad ledarutvecklingskväll. Den här gången var det
idrottskonsulent Sussie Engberg som
medverkade och pratade om barnkonventionen som vid årsskiftet blir lag. Hur
kommer det att påverka oss? Vår pastor
Torsten Lager fick också tillfälle att berätta
lite mer om Ekbackskyrkan och det stöd
som många i församlingen vill ge klubben.

ett 15-tal som spelar innebandy, fredagar
16.30-18.00. Välkommen du också! Alla
är välkomna!

Luciabandy
På Luciakvällen den 13:e har vi inbjudit
högstadie- och gymnasieungdomar till
turnering med 3+1 lag. Hittills har intresset varit svalt men vi tror att anmälningarna kommer in i sista stund. Kontrollera på
hemsidan om arrangemanget blir av eller
ej.

A-laget
Hösten har annars delvis varit ganska
turbulent då det tog lång tid och många
turer innan vi kunde få en tränare till Alaget. Nu har det löst sig och Tomas Eliasson är nygammal tränare för laget. A-laget
spelar nu i H3 serien och det har hittills
gått skapligt för dem med både segrar och
förluster. Ambitionen är att alla som deltar
i träningarna också få speltid i matcher
utan att ”toppa” laget. Det är viktigt att de
unga spelarna får utvecklas också i
skarpa situationer.

Pär Lindar

HEMMAMATCHER 2019-20
Alla matcher, förutom den 2 februari,
spelas i Vingåkers sporthall.
Med reservation för ändringar.

Ungdomslagen
Våra två yngre lag 08/09 och 10/12 fortsätter och har haft en bra höst. Ett problem (men ändå positivt) är att 10/12-laget
är väl många, över 25 spelare varav en
del egentligen är för unga. Vår tanke är
därför att till våren starta en grupp för dem
som är yngre, födda 2013 och 2014. En
grupp som handlar om rörelseglädje och
att ha skoj med klubba och boll. Vi saknar
dock ledare. Kanske du som läser det här
har tips på nån som skulle vara lämplig
som ledare. Hör av dig till Lilian Strömberg i så fall.

2019-12 01 13:00

A-laget

2019-12-14 12:45

A-laget

2020-01-19 14:45

A-laget

2020-02-02 13:00
Kvarnängshallen
Högsjö

A-laget

Strängnäs IBK
U

2020-02-16 14:45

A-laget

Nykvarn IF U

2020-03-01 13:00

A-laget

Järna SK

Motionsgrupp

2020-03-15 14:45

A-laget

IFK Gnesta U

Under hösten har vi också startat en motionsgrupp där man spelar enbart för sitt
nöje och för sin motion utan att spela i
någon serie. Efter en trög start är det nu

2020-03-22 11:00

P Grön B

Sammandrag

2020-04-05 11:00

P Blå C

Sammandrag
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IK Standard U

Galagowear
FBC Södertälje
Torshälla IBK
U

Scouterna
Höstens höjdpunkt var vår medverkan
på Tassenatta som i år var förlagd till
Nynäs slott utanför Tystberga lördagen
den 5 oktober. Vingåker deltog med två
patruller (7 scouter, en scoutledare och
tre föräldrar). Vi fick följa bibelberättelsen
om Josef och hans bröder så det blev en
fin eftermiddag/kväll i skogarna runt slottet. Den ena patrullen vann och fick
därmed ta hand om vandringspriset under året som ligger framför, den andra
patrullen kom på tredje plats.

söndagsskola
Söndagsskolan
Söndagsskolan träffar ni i början av de
gudstjänsterna där vi finns med.

Scoutgruppen består just nu av 14 scouter. På samlingen som vi
har i början av varje möte
så pratar vi om Barnkonventionen som fyller 30 år
i år och dessutom blir lag
vid årsskiftet. Vi har
många spännande diskussioner och scouterna
har många kloka och tänkvärda tankar.

Fredagshäng
Under hösten har
hänget träffats i stort
sett varje fredagskväll.
Kvällarna börjar med
att det nystartade bandet träffas och spelar
tillsammans – församlingen har fått höra
denna grupp flera
gånger och vi är glada
och tacksamma över
ungdomarna och deras
ledare!

Be för barnen i våra grupper
och deras familjer och framför allt
för våra ledare!

JULMARKNAD
Lördagen den 7 december år det vår traditionsenliga Julmarknad.
Klockan 15-17 blir det
försäljning av diverse
lotterier, hembakt bröd,
sylt mm. Det utlovas även
gott Adventsfika. Scouterna grillar korv utanför och
för barnen blir det en
skattjakt.

Klockan 17 får vi bänka
oss i kyrksalen för att
avnjuta Luciatåget med
deltagare från hela
Equmenia.
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Uppskatt
och glad

Plats
för
adress

Equmeniakyrkans internationella insamling
Den första advent startar Equmeniakyrkans internationella insamling som i år fokuserar på vårt internationella arbete. Fram till den 31 januari 2020 inspireras vi av, ber för
och samlar in pengar till församlingarnas internationell mission i nästan 30 länder.
Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss.
Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i handling
och i ord. Den gränsen kan gå hos förföljda kristna i Centralasien, vid sjukhus i Kongos
regnskogar, genom fattiga områden i Indien eller precis där vi är. Till jordens yttersta gräns
delar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om.
I flera länder är våra missionärer inblandade i detta spännande arbete. Du kan också vara
med. Bland annat genom att ge till vår internationella insamling. Varje bidrag är viktigt! Så
att vi kan fortsätta ge människor möjligheter att skapa sig en framtid och sprida hoppets
evangelium.
Vid Julottan och vid vår jul– och missionsfest gör vi särskilda insamlingar. Du kan också ge
ditt bidrag via församlingens bankgiro 624-7027 eller Swish 123 268 31 34 Märk inbetalningen Internationell insamling.
Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp
och evangelium i världen. Till jordens yttersta gräns.
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