Rönnekyrkan
mars-april
2019
Rönnekyrkan – en del av
Equmeniakyrkan som har visionen:
”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar mig, dig och hela världen”
Välkommen till våra samlingar och gudstjänster!

Feb-Mars
19 feb 14.00

Trivselträff. Slaget vid Poltava. Gösta Imberg berättar
och visar bilder.

24 feb 17.00

Konsert med projektkören som övat under dagen med
Iréne Jönsson som inspirationskälla. Iréne är
kyrkomusiker i Munka Ljungby. Andakt Göran
Andreasson.

5 mars 14.00

Trivselträff. Läsarsång och vårsång – RPG-kören från
Helsingborg sjunger med och för oss.

17 mars 17.00

”Psalmtoppen” – vilken blir din favorit?
Dennis Johansson tar oss med på en kväll i sångens
och psalmens tecken. Andakt med Göran Andreasson.
Vi tar även upp en kollekt till pastorsutbildningen i
Bromma.

19 mars 14.00

Trivselträff. Ost inte bara till prästen. Bengt Frans
Nilsson, mejerist från Glimåkra, berättar om ostar och
bjuder på smakprover.

21 mars 17.30

Torsdag. Vi börjar med servering och vi övergår sedan
i en scoutgudstjänst. Scouter, ledare o Jo-Anna Axéll.

24 mars 17.00

”Guds härliga verk”. Boye Jensen predikar, Inger
Jensen och Susanne Jonsson sjunger, vi har också
nattvard.

Trivselträffarna arrangeras
i samarbete med studieförbundet

April
2 april 14.00

Trivselträff. Jag kommer med glädje – Karin
Håkansson, präst och psalmdiktare, berättar och
framför egna sånger.

7 april 17.00

”Det goda och det onda” Cafégudstjänst med
husbandet och Annelie Sandberg som solist. Jo-Anna
Axéll och Linnéa Haaf. Barnkyrka.

16 april 14.00

Trivselträff. Min ryggsäck har fyra fack.
Mats Gunnarsson, pastor, missionär och sångare
berättar om sitt innehållsrika liv.

19 april 17.00

Långfredagsgudstjänst kring nattvardsbordet. Göran
Andreasson och Bengt Sturesson.

21 april 17.00

Påskdagsgudstjänst med Jo-Anna Axéll.

27 april 10-13 lördag Scouternas loppis med servering och aktiviteter.
Mer info kommer senare.

Den gemensamma ekumeniska bönen, den första och tredje torsdagen
i varje månad kl 19.00 är under våren förlagd till EFS, Metallgatan.

Att leva ett förlåtande liv
Ett telefonsamtal från en person som tidigare stått mig nära
får mig att fundera över förlåtelsen. Jag har aldrig tvivlat på
Guds förlåtelse, men lever jag i förlåtelsen? Min vän som
ringde ville prata om upplever och händelser som låg nästan
tjugo år tillbaka i tiden men som fortfarande var mycket
smärtsamma. Det är så lätt att haka fast i saker som hänt oss
och som gjort oss illa och låta dem påverka våra liv. Är det
möjligt att förlåta och gå vidare?
Ja det är det, men bara om vi inser att det som varit, har varit,
och inte har makt över oss mer. Att försonas med det som
hänt och ta emot möjligheten att förlåta både sig själv och
andra och gå vidare är viktigt.
”Får jag hålla din hand, får jag kalla dig vän, får jag dela ditt
ord och din tro?
Får jag komma ibland till din blomstrande äng där ett frö av
förlåtelse bor?”
En strof från Tomas Boströms sång följer mig och blir min
bön om att kunna leva ett förlåtande liv.
Inger Jensen
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