
December 

11 Sön kl 10.30 Adventsgudstjänst 

Bana väg för Herren. Lukasevangeliet 

3:1-15. Filip Sandberg predikar.   
 

14 Ons kl 12.30  Lunch och 

gemenskap. Anmälan till Bertil Olsson 

0705-33 31 71. Senast 12 december. 
  

18 Sön 10.30 Smaka och se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Herrens moder.  Lukasevangeliet 1:39-45. 

Kalle Spetz predikar.   
 

24 Julafton kl 22.00 Sånger i 

julnatten. Familjerna Jörnland och 

Skånberg.   
 

26 Annandagen kl 17.00 Gränslös 

gemenskap. Välkommen till ett härligt 

knytkalas. Du som vill kan ta med något 

ätbart som du vill att andra ska smaka. 

Musikinstrument om du har eller något 

annat som kan glädja oss andra. Våra 

nyanlända vänner från olika länder är 

särskilt inbjudna. Anmälan till Bertil 

Olsson senast den 20 december.  
 

Januari 

1 Nyårsdagen kl 17.00 Gudstjänst 

med nattvard. Tema: I Jesu namn.  

Kalle Spetz leder.  
 

8 Sön kl 10.30 Gudstjänst  

Tema: Jesu dop. Markusevangeliet  

1:9-11. Bengt Jörnland predikar. 
 

11 Ons 19.00 Församlingsmöte  
 

15 Sön kl 10.30 Smaka och se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Livets källa. Johannesevangeliet 5:31-36. 

Predikan av Charlotte Thaarup.  

 

16-22 Januari är det bönevecka i 

Missionshuset. Samlingar mån-ons kl 

19.00. Torsdag bön i husgrupperna. 
 

18 Ons kl 12.30  Lunch och 

gemenskap. Anmälan till Bertil Olsson 

0705-33 31 71. Senast 16 januari.   
 

22 Sön kl 10.30 Gudstjänst Tema: 

Jesus skapar tro. Johannesevangeliet 

4:46-54. Filip Sandgren predikar. 

predikar. 

25 Ons kl 19.00 Rötter & Vingar   

– om konsten att bevara sin själ i 

bråttom-samhället.  

Den här 

föreläsningen 

tar upp 

fenomen som 

stress och 

utmattning, 

men den vill 

också visa på vägar mot konsten att vara 

självsnäll – och ta väl hand om sin själ – 

som en väg mot återhämtning. Med 

humor, värme och många vardagliga 

exempel lotsar Göran Larsson oss på 

den slingriga vägen mot att bli sin egen 

bästa vän. Kraften i den personliga 

äktheten och en sund andlighet är goda 

hjälpmedel på vägen mot mänsklig 

fördjupning, växt och mognad. 

Göran Larsson är präst, psykoterapeut 

och författare till boken Skamfilad. 

Göran är en flitigt anlitad föreläsare i 

ämnen som berör mänsklig växt och 

mognad. Boka biljetter 100kr/st via 

www.skillingemissionshus.se 

29 Sön 10.30 Smaka och se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: Jesus 

är vårt hopp. Matteusvangeliet 14:22-33. 

Bengt Jörnland predikar.   
 

31 Tis kl 18.30 Start på terminens 

alphakurs. Vi börjar med en prova-på-

kväll där du efteråt har möjlighet att 

anmäla dig till fortsättningen av kursen. 

Anmälan till första kvällen gör du till Kalle 

Spetz senast den 29 januari. 
 

Februari 

1 Ons kl 12.30 Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 30 januari.   
 

5 Sön kl 10.30 Gudstjänst 

Bertil och Gunnel Engqvist gästar. Kalle 

Spetz leder.   
 

11 Lör kl 14.00 Årsmöte 
 

12 Sön 10.30 Smaka och se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: Nåd 

och tjänst. Matteusvangeliet 19:27-30. 

Bengt Jörnland predikar.   
 

15 Ons kl 12.30  Lunch och 

gemenskap. Anmälan till Bertil Olsson 

0705-33 31 71. Senast 13 februari.  
 

19 Sön kl 10.30 Gudstjänst 

Tema:  Det levande ordet. 

Johannesevangeliet 6:60-69. Kalle Spetz 

predikar.  
 

19 Sön kl 18.00 Ekumenisk 

gudstjänst i St Nicolai kyrka i 

Simrishamn.    
 

26 Sön kl 10.30 Smaka och se, en 

gudstjänst med nattvard. Tema: 

Kärlekens väg. Markusevangeliet 10:32-

45. Kalle Spetz predikar.  
 

 

Mars 

1 Ons kl 12.30 Lunch och 

gemenskap Anmälan till Bertil Olsson 

senast den 27 februari.   
 

4 Lör 9.30 En dag om andlig 

vägledning. Åsa Molin är lärare vid 

Örebro teologiska högskola. 2016 gav 

hon ut sin tredje bok på Libris förlag, 

Hemvägen. Det 

är en bok om 

andlig vägledning 

i vardagen. 

Denna dag 

kommer Åsa 

dela tankar som 

kan vara till hjälp 

för oss när det 

kommer till att fördjupa vår relation med 

Gud och lära känna och upptäcka mer av 

oss själva. Vad kommer bestå av allt det 

som våra liv innehåller? Hur kan vårt 

inre förnyas och mogna även om vårt 

yttre bryts ner? Hur upptäcker vi Gud på 

de mest oväntade ställen?  
 

Mer information kommer på separat 

inbjudan.  
 

5 Sön kl 10.30 Smaka och se, en 

gudstjänst med nattvard. Åsa Molin 

från Örebro predikar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM SOM DU ÄR! 

        

 

 

http://www.skillingemissionshus.se/

