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B o k t i p s  f r å n  P a s t o r n

”Mannen som aldrig byggde en veranda”
av Ylva Eggehorn

”Martin Luther King - en självbiografi”
red Clayborn Carson

”Guds lilla röda - ord av kärlek, värme och
omtanke”
av Richard Daly

Herden

Bibeln ger oss många bilder som vill berätta något om Gud. 
En återkommande bild är herden. 
Jesus talar om sig själv som den gode herden. 
Tänk vad bra att få följa en god herde! 
Någon som vet var vila finns. 
Någon som vet var det finns mat och friskt vatten. 
Någon som vet vägen och som hjälper. 
Jesus, vår gode herde, vill leda dig och mig. 
Skydda oss och bära oss. Nu och alltid. 
Vi får stämma in i Davids ord i Psaltarens 23 psalm:

”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. 
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna 
vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn 
till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är 
med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord 
för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och 
fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig 
varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag 
lever.”

Gud välsigne dig!

Samantha Junggren, pastor



Tors-Fre  10-11 EFK Kongress 2018 i Mariestad, Karlsholme Folkets Park.
   (Mer info se: www.efk.se/kongress)
Tors 17 18.30 Styrelsemöte i Villan.
Sön 20 10.30 Gudstjänst & Söndagsskola. Nattvard. Samantha Junggren.
   ”Den helige Ande” Joh. 14:25-29

Lör   2 18.00 Tillsammanskväll med uteaktiviteter för alla åldrar. Andakt:
   Samantha Junggren. Servering.
Lör  15 18.00 Församlingsmöte. Besök av Teresa Egfors-Gerges. 
   Samantha Junggren. ”Förlorad och återfunnen” Luk. 15:1-7

Sön 12 15.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Badplatsen i Blikstorp.
   Samantha Junggren predikar. Svenska kyrkan står för sång och musik. 
   Medtag kaffekorg. Vid regn i Fridene församlingshem.
Sön 26 10.30 Gudstjänst & Söndagsskola. Samantha Junggren. ”Enheten i   
   Kristus” Joh. 17: 9-11

Sön   2   Församlingsdag. (Mer info kommer senare!)
Sön 16 18.00 Ekumenisk familjegudstjänst i Missionshuset med Barnkören
   Solstjärnorna och Hanna Laurén, Samantha Junggren m.fl. Servering.
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                         Välkommen till Torpkonferensen 18-24 juni 2018!

     Maskinhallsmöten i Lämmagården, Klämmesbo:
      Fre-Sön 27-29 juli och Fre-Lör 3-4 augusti Rigmor Holst
      Sön 5 augusti Konsert med Tre barytoner
      (för tider: se kommande annonsering)

      Tältmöten Annefors, Fröjered:
       Tors-Fre 9-10 augusti Möte med Martin Larsson
       Lör 11 augusti Barnmöte med Alexandra Hyllerud m.fl
       Lör-Sön 11-12 augusti Möte med Karin Hultberg
       (för tider: se kommande annonsering)

    Välkomna!

Konferenser

Augusti

September
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