
  

 

 

”O helga natt, o helga stund för världen, när Gudamänskan till jorden steg ner… 

För att försona världens brott och synder… 

Vår jord är fri och himlen öppen nu är…”   

 

Vilket hopp till en trasig värld! 

Vilka löften om försoning och frihet! 

Gud hjälp oss att våga lita på undret i stallet och kraften i befrielsen! 

  

Ett sammandrag från styrelsemötet 161208. 

 Präst Just i skrivande stund har samtal åter inletts med Mats Backholm. Eftersom Mats inte är 

prästvigd inom svenska kyrkan eller EFS finns vissa frågetecken kring en eventuell tillsättning och 

EFS distrikt kommer därför att vara med i dialogen. Be för tydlig ledning! 

 Ekumeniskt nätverk Samarbetet med Skarpnäckskyrkan och Triangelkyrkan fortsätter. 

Gemensamma gudstjänster planeras till jul-och nyår samt till påsk 2017.   

 Församlingsenkät Många har svarat på enkäten. Du som inte fyllt i den, svara gärna via 

internet eller på pappersenkät som finns vid kopiatorn på expeditionen i kyrkan. 

Länk till enkät 

 Ungdomsstipendiefond Styrelsen har beviljat Amanda Dufberg ett stipendium för studier på 

bibelskola. Det finns möjlighet för föreningens barn/ungdomar att söka ekonomiskt stöd för 

andligt utvecklande aktivitet som t.ex. läger eller bibelskola. 

 Tomträttsavgäld på 36 000 kr /år kommer fr.o.m. 1 januari 2018 innebära en hyreshöjning på 

3000 kr /mån.   

 Storloppis Vi upprepar förra årets loppis-succé och har separat storloppis i kyrkan 11/2. Kanske 

läge att börja rensa i gömmorna redan nu. 

 Föreningsmöte 19/2 efter gudstjänsten. Då kommer resultatet av enkäten att redovisas samt 

förberedelser inför årsmötet. 

 Årsmöte Välkommen till föreningens årsmöte lördagen 18/3 kl 16.00. 

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att prata med oss i styrelsen; 

Gladys Huanuco, Andreas Kindbom, Erica Rönnbäck, Ulf Perbo, Lars Magnusson, GunBritt Nylund, 

Joel Gustafsson eller Mim Öberg. 

  

Guds frid och välsignelse över dig och oss alla! 

 

/Styrelsen gm Mim, med glitter i håret dagen till ära 

 

Tel till Mim 0709-88 65 48 
 

 

https://goo.gl/forms/nhkEkHOlHIgiM9G13

