
Juni 

18 Sön kl 10.30 Smaka & se 

- en gudstjänst med nattvard.  

Tema: Vårt dop. Bengt Jörnland 

predikar. Matteusevangeliet 3:11-12. 
 

25 Sön kl 18.00 Sommarandakt 

Bertil Olsson leder en andakt där du 

som vill har möjlighet att dela med dig av 

dina erfarenheter på temat, ”Detta är 

dagen då Herren grep in”.  
 

Juli 

2 Sön kl 17.00 Församlingsmöte 
 

2 Sön kl 18.00 Smaka & se 

- en gudstjänst med nattvard.  

Tema: Förlorad och återfunnen. 

Lukasevangeliet 15:11-32. 

Bengt Jörnland predikar.  
 

5 Ons kl 17.00  Grillkväll och 

gemenskap. Anmälan till Bertil 

Olsson senast den 3:e juli. 
 

9 Sön kl 18.00 Smaka & se 

- en 

gudstjänst 

med nattvard.  

Tema: Att inte 

döma. 

Lukasevangeliet 

6:36-42. Kalle 

Spetz predikar.  
 

 

16 Sön kl 18.00 Smaka & se 

- en gudstjänst med nattvard.  

Tema: Apostladagen – Sänd mig. Karl-

Erik Garlöv, hovpredikant och 

kyrkoherde emeritus, predikar.  Mattias 

Gustin från Västerås spelar och Kalle 

Spetz leder.  
 

23 Sön kl 18.00 Gudstjänst  

Erika Hansson från Hässleholm 

predikar. Smaka & se 
 

30 Sön kl 18.00 Gudstjänst 

Urban Ringbäck, pastor i Smyrnakyrkan 

i Göteborg, predikar.  
 

Augusti 

6 Sön kl 18.00 Gudstjänst 

 
Lisa Fredlund, pastor i 

Östermalmskyrkan i Kristianstad, 

predikar.  
 

13 Sön kl 18.00 Gudstjänst.  

Tema: Goda förvaltare. Lukasevangeliet 

16:1-13. Bengt Jörnland predikar.  
 

16 Ons kl 12.30  Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 14:e. 
 

17 Tors kl 19.00 Gemensam 

upptakt för husgrupperna. Samling i 

Missionshuset.    
 

20 Sön kl 16.00 Dopförrättning vid 

Sandhammaren.  

 

 
 

20 Sön kl 18.00 Smaka & se 

- en gudstjänst med nattvard.  

Tema: Nådens gåvor. Lukasevangeliet 

9:46-48. Kalle Spetz predikar.  
 

24 Tors kl 19.00 Den som hittar sin 

plats tar ingen annans. Föredrag av 

Tomas Sjödin. 

 

Tänk om själva poängen med att vara 

människa är att hitta sin plats. Den plats 

som kan finnas nästan var som helst i 

världen, men som gör att drömmar 

gradvis uppfylls, mening skapas  

och känslan av att finnas till för någon 

annan infinner sig. 

Välkommen till en kväll fylld av både 

allvar, humor och värme. Och följ med 

på en resa som kanske kan hjälpa dig att 

upptäcka ditt eget livs ”ja”. Och få mod 

att gå fast du inte vågar! 
 

Tomas Sjödin är pastor och författare. 

Han har varit sommarpratare och 

vinterpratare på Sveriges Radio P1 inte 

mindre på än 6 ggr. Hans böcker har 

nått en bred publik och han är sedan 

många år en uppskattad krönikör i 

Göteborgsposten.    
 

Förköp via www.skillingemissionshus.se 

120kr/biljett. Begränsat antal platser.  
 

27 Sön kl 10.30 Smaka & se 

- en gudstjänst med nattvard.  

Tema: Låt oss stå upp och bygga 

tillsammans. Nehemja 2:11-20. Kalle 

Spetz predikar.   
 

30 Ons kl 12.30  Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 28:e. 
 

September 

3 Sön kl 10.30 Smaka & se 

- en gudstjänst med nattvard.  

Tema: Kyrkan – en kropp, men många 

delar. Bengt Jörnland predikar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Församlingen har i sin målsättning att 

möta samhällsbehov startat ett socialt 

företag, Talentbyrån Österlen. Företaget 

fungerar som ett bemanningsföretag och 

syftet är att bidra till att nyanlända får 

arbete på den svenska arbetsmarknaden.  

http://www.skillingemissionshus.se/

