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PROGRAMBLAD 

JULI—BÖRJAN AV SEPTEMBER  

2019 

I  denna ljuva sommartid 

gå ut min själ och gläd dig vid, 

den store Gudens gåvor. 

Nathan Söderblom 



 

                
  

Tack! 

” Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra bö-
ner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärle-
ken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför 
Gud, vår Fader.”  1 Thessalonikerbrevet 1:2-3 

Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på vår tid i församlingen. 
När vi kom till er i Maj 2017 så visste vi inte vad Gud hade för planer 
för oss som pastorspar och inte heller Guds tanke med Kristen Ge-
menskap i Västerfärnebo. Nu efter två år som har gått så snabbt och 
där mycket har hänt så ska vi plötsligt dra vidare. Vi är så tacksamma 
till Gud för det vi fått vara med om under denna tid. 
Glädjen av att se alla fantastiska människor tjäna Gud med sina för-
mågor. Förundran av att se en så  snabb förvandling av gudstjänstlo-
kalen. Tacksamhet över att få se nya människor ansluta till vår för-
samling. 

Men så upplever vi att Gud har kallat oss vidare till ett nytt område. 
Vår bön till Gud är att han skall fortsätta att välsigna församlingen 
med sitt goda. Vi ber också att vi ska få se honom breda ut sitt rike 
bland människorna i Israel så att vi får uppleva samma tacksamhet 
och förundran och glädje som i Västerfärnebo. 

Vi tackar alltid Gud för er och nämner er ständigt i våra böner. 

Håkan och Maritha  

Pastorn har ordet 
  



 

25 Sö 11:00  Gudstjänst 
   PerErik Wennmyr m.fl.       Kyrkfika 

——————————————————————————————— 

26 Må 10:00  Stick-café i kyrkan, Lena Lundeqvist m.fl. 
——————————————————————————————— 

29 To  19:00  Vi ber tillsammans i kyrkan 
——————————————————————————————— 

 

    SEPTEMBER 2019 
 

1 Sö 11:00   Nattvardsgudstjänst med bön, lovsång &  
   delgivning.  
 Kom och dela med dig av vad Gud har lagt på ditt hjärta.  
   Start för böneveckan. 

    Kyrkfika—Församlingsmöte 
  

 

 

 

 

 

  BÖNEDAGAR I ELIMKYRKAN  3—5 SEPTEMBER KL. 18—20 
 

Kom och var med i bön för vår församling, pastorsfrågan, Alpha-
kurs…………. 

 

   

     JULI 2019 
        
7 Sö 11:00  Gudstjänst  Håkan Hansson m.fl. 

      Vi äter lunch tillsammans och säger TACK till  

        Håkan & Maritha!        Kaffe och tårta. 

          Efter gudstjänsten gör vi i ordning inför Sommarskoj ! 

 
——————————————————————————————— 

 

 

 

———————————————————————————————- 

8 Må  19:00  Bön för Sommarskoj 

——————————————————————————————— 

21 Sö 10:00 (obs tiden)   Trädgårdsgudstjänst  
             Hos Kersti & Per-Erik Wennmyr 

            Tag med fikakorg 
             Adress: Hassmyra 161, Fläckebo, 733 63 Salbohed 

 

————————————————————————————–——- 

25 To 19:00  Vi ber tillsammans i kyrkan 

 

8—10 juli kl. 10—12 i Elimkyrkan Västerfärnebo 

* ”Gospel-Sam”    *Pysselstationer    * Sång & Musik     

* Dockteater   * Fika * Hoppborg     * Tävlingar 

Tisdag kl. 18:00 Grillkväll 



 

28 Sö 11:00  ”Magasingudstjänst”  hos Britt och Mats                           
 Vangbo med besök av Janne och Therese Ternvall 
   Tag med fikakorg! 

         Adress: Norrgärdsbo 170, 733 61 Västerfärnebo 
 

———————————————————————————————
    AUGUSTI 2019 

 

1 To 19:00  Bön i kyrkan 
——————————————————————————————— 

4 Sö 16:00  Trädgårdsgudstjänst med fika        
                hos Anders & Barbro Sandin  
                    Adress: Tvärhandsbäcken 103, Västerfärnebo 

 

——————————————————————————————— 

8 To 19:00  Bön i kyrkan 
——————————————————————————————— 

10 Lö 18:00  Grill & Gemenskapskväll  
         hos Karin & Tomas Salberg 
  Adress: Hällby 145, 73360 Västerfärnebo 

   
———————————————————————————————
12 Må 10:00    Terminsstart för STICK-CAFÉ  

    Lena Lundeqvist     

                

   

 

15 To 19:00  Bön i kyrkan 
———————————————————————————————- 

 

Konsert i Elimkyrkan 18 augusti kl. 19:00 

  ”TRE BARYTONER” 
      Fri entré— insamling till Barnmissionen 

 
 
————————————————————————————————————— 

22 To 19:00  Bön i kyrkan 

Tre Barytoner består av Mikael Joumé, Bo Wallenberg och Mikael  
Järlestrand. De sjunger välkända väckelsesånger och berättar om  
Barnmissionens arbete. Mer info: barnmissionen.se  


