
Juni 

21 Sön kl 18.00 Dela med dig 

gudstjänst kring temat: Därför tror 

jag. Bertil Olsson leder en gudstjänst där 

den som vill får tillfälle att dela med sig.  
 

28 Sön kl 18.00 Gudstjänst. Erika 

Hansson från Hässleholm predikar.  
  

Juli 

5 Sön kl 18.00 Gudstjänst. Kalle 

Spetz predikar.  
 

12 Sön kl 18.00 På vid gavel – en 

gudstjänst med nattvard och 

tydligare liturgi. Kalle Spetz leder.   
 

 

16 Tors kl 19.00 Det är mycket 

man inte måste. Föredrag av 

Tomas Sjödin. Den här kvällen 

handlar inte om att ta lätt på alla krav, 

snarare att slå ett slag för det 

sorteringsarbete som är grundläggande för 

allt liv. Att ta livet på allvar kräver att man 

sorterar bort de onödiga måsten som bara 

tynger livet, för att istället ge plats, kraft 

och ljus till kärlekens måsten. 

Välkommen till en underhållande och 

allvarsam kväll med Tomas Sjödin om  

kärlek, tid och tro – om sådant vi kanske  

redan vet, men sällan tänker på. 
 

Boka biljett via församlingens hemsida.  
 

19 Sön kl 18.00 Gudstjänst. Kalle 

Spetz predikar.   
 

26 Sön kl 18.00 Gudstjänst  

Christian Thorborg predikar. Per 

Casselbrant sjunger. 
 

Augusti 

2 Sön kl 18.00 Gudstjänst. Christian 

Thorborg predikar.  

5 Ons kl 17.00 Kvällsmat. Bertil 

Olsson ansvarar. Anmälan via 

hemsidan eller Bertil tfn 070-5333171. 
 

9 Sön kl 18.00 Gudstjänst  

Erika Hansson från Hässleholm 

predikar.   
 

16 Sön kl 18.00 Gudstjänst. Bengt 

Jörnland predikar.   
 

23 Sön kl 10.30 Gudstjänst. Upptakt 

för hösten. Kalle Spetz predikar. 

Söndagsklubben startar.  

26 Ons kl 19.00 Bibelstudium med 

Peter Halldorf. Peter är pastor och 

författare. Fick i juni 2015 pris av 

svenska kungen för sitt ekumeniska 

engagemang. I sitt dagliga liv leder har en 

kommunitet på Nya slottet i Bjärka Säby 

utanför Linköping.    

 

 

27 Tor kl 19.00 Gemensam 

husgruppskväll i Missionshuset.  

Husgrupperna blir under hösten 

varannan torsdag ojämna veckor. 
 

30 Sön kl 10.30 Gudstjänst. Tema: 

Medmänniskan. Gunnel Ottersten 

predikar och Kalle Spetz leder. SFI 

elever intervjuas.     
 

September 

2 Ons kl 19.00 Sinnesromässa i 

Missionshuset  
 

“There is a crack in everything. That´s 

how the light gets in.”  Leonard Cohen 
 

Drop-in fika från kl 18.30 
 

6 Sön kl 10.30 Gudstjänst.      
 

9 kl 19.00 Längtan visar vägen 

Föredrag av Patricia Tudor 

Sandahl 

Vad är det vi människor längtar efter – 

på djupet – bortom all 

”reklamproducerad längtan”? Är det inte 

att mogna, växa och utvecklas, för att bli 

helare som människa? Att kanske hitta 

ett liv laddat med en kallelse, något som 

är större än min egen lilla värld. Tänk 

om allas vår grundlängtan är gemensam: 

att bli de som vi är ämnade att vara? 
 

Välkommen till en föreläsning med 

Patricia Tudor Sandahl där hon talar om 

dessa frågor utifrån ett personligt, 

psykologiskt och andligt perspektiv. 
 

Boka biljett via församlingens hemsida.  
 

13 Sön kl 10.30 Gudstjänst.   
 


