programblad
FEBRUARI 2022 / APRIL 2022

Det sägs att vi människor i grunden är lata.
Kanske är gymmen ett bra exempel på det- fullt i
januari, mycket glesare redan i mars. Å andra sidan
har vi svårt att hitta lugn och vilan kan
kännas som ett hot.
Vi kanske också kan känna igen oss i Bibeln ord
”det goda som jag vill gör jag inte, men det onda
som jag inte vill, det gör jag” (Rom 7:19).
Temat för många av vårens samlingar är
”Heliga vanor för vanliga människor”. Vanor och
saker vi gör som är Guds gåvor till oss, som han vet
att vi behöver och mår bra av. Varmt välkommen att
höra av dig eller komma med på våra samlingar!
Maria Pettersson

februari
13 söndag 10-11.30 Gudstjänstvandring för alla åldrar. Start vid missionshuset
Promenad med bön, sång, lek, drama, andakt och något
smarrigt att äta.
Starta när du vill mellan 10 - 11.30
20 söndag
		
27

söndag

10.00 Gudstjänst
Lars-Ola Eriksson, Maria Pettersson “VI BER OCH GER” SAM - info
Sång av Anne-Li Sturedahl och Emme-Li Dahl Sturedahl.
kyrkfika gr.1
10.00 Gudstjänst
“Fastan”
Maria Pettersson, Anna Eskilsson
Sång av Debbie Klasson och Emma Torstensson
kyrkfika gr.2

mars
6

söndag

		
13 söndag

10.00 Gudstjänst, nattvard
“Vilodagen”
Maria Pettersson, Sten - Åke Pettersson
Sång av Cicci Larsson
månadskollekt, kyrkfika gr. 3
Hela människan Jönköping
Vi ansvarar för måltiderna.
För info kontakta Lisbeth Rostedt

20 söndag

10.00 Gudstjänst för alla åldrar
Barnmusikal med ett gäng från Bodafors, Maria Pettersson
kyrkfika gr.4

27

10.00 Gudstjänst
“Musiken”
Maria Pettersson, Sofie Rotstedt
Sång av ungdomarna
kyrkfika gr.5

söndag

Tack!

Under flera år har missionsförsamlingen sålt mat/hygienpaket i form av gåvobevis genom
SAM-hjälp. Paketen delas ut till mycket fattiga familjer och betyder väldigt mycket för
mottagarfamiljerna. Och visst är det så att vi som köpt gåvobevis känner glädje i att kunna
hjälpa en medmänniska på detta mycket konkreta sätt. Vi har sålt 100 gåvobevis till ett
värde av 20000 kr!

april
3

söndag

10.00

Gudstjänst, nattvard
“Nattvarden”
Maria Pettersson, Nils-Erik Andersson
Sång av Matilda Elg
månadskollekt, kyrkfika gr.6

11.30 Församlingens årsmöte enligt kallelse
9

lördag

13

onsdag

18.00 Passionsandakt i Ödestugu kyrka

14

torsdag

10.00 I all enkelhet, nattvard
Maria Pettersson
Sång av Katarina Ahlander och Sofia Elmqvist

17 söndag

ÄMU:s försäljning - Marknad
Välkommen att stödja barn och ungdomsarbetet i ÄMU
Info kommer! kyrkfika gr.1

10.00 Påskgudstjänst för alla åldrar
Maria Pettersson
Sång av Gott&Blandat, Barnkören
kyrkfika gr.2

Luciafirandet i Älgabäcksryd blev något
utöver det vanliga. En fantastisk kväll
utomhus med luciatåg, grillning och fika.
Tack alla barn, ungdomar och ledare i
ÄMU!
Flera utav bygdens företagare gick in och
sponsrade kvällen vilken innebar att vi
kunnat bidra med 12000 kr till Lidia Home,
ett barnhem i Rumänien.
Barnhemmet är ett litet kristet barnhem
med plats för 18 barn. Barnhemmet är en
sista utväg för barn som farit mycket illa,
fysiskt och psykiskt. Det känns mycket
meningsfullt att kunna hjälpa till!
Vill du läsa mer om SAM-hjälp och dess arbete gå in på www.samhjalp.se
Varför inte besöka Sam-Hjälp Second Hand på Kungsängsvägen 5 på Ekhagen i Jönköping
öppet onsdagar 14-18 lördagar 10-14

”Älgabäcksryds Missionsförsamling är en skara vanliga
människor, med en tro på Gud. Vi vill vara en gemenskap
där du kan känna dig välkommen att vara med, en
gemenskap där vi vill berätta om det som vi tror är det
viktigaste av allt. Att vi är Älskade av Gud.”

ÄMU – ÄLGABÄCKSRYDS
MISSIONSFÖRSAMLING UNGDOM
Mini-träff

första onsdagen i månaden kl. 10.00 – 12.00 Matilda Elg 073-060 27 01

Konfirmation

onsdagar kl. 16.30 – 18.30

Maria Pettersson 073-783 69 86

Mini-UV

torsdagar kl. 18.15 – 19.30

Malin Stenmarker 070-621 81 61

UV-scout

torsdagar kl. 18.15 – 19.30

Magdalena Karlsson 073-360 58 66

Tonår

fredagar kl. 19.00 – 21.30

Annie Rogö 070-789 36 56

Söndagsskola

söndagar kl. 10.00 – 11.30

Agneta Arvidsson 072-719 42 57

Mittemellan

söndagar kl. 10.00 – 11.30

Alma Eskilsson 072-525 40 86

Innebandy

söndagar kl. 18.00 - 19.30

Jonathan Gunnarsson 070-201 15 59

adresser
älgabäcksryds
missionsförsamling

Älgabäcksryd
561 63 Tenhult
036 - 942 14
info@missonshuset.com
www.missionshuset.com
Bankkonto

7244-22-23694 (Swedbank)

ÄMU:s Plusgiro
Pg 857561-5

www.missionshuset.com

Swishkonto
123 081 08 38
123 104 29 51 (ÄMU)
Bankgiro
5103-4940 (Swedbank)
pastor

Maria Pettersson
076-035 6271
maria@missionshuset.com

ordförande

Nils-Erik Andersson
0730-26 96 52
nilserik.a54@gmail.com
ämu:s ordförande

Elsa Rogö
0768-24 32 22
elsalarsson2@gmail.com

