Rönnekyrkan
April-juni
2018
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 med i vår gemenskap!

April
1

17.00

Nytt liv

Jo-Anna Axell, Linnéa Haaf.

Barnkyrka med påskdrama. Påskbuffé.
10 14.00

Trivselträff.
Vi reser till Tokyo-Japans huvudstad. Göran Andreasson.

15 17.00

Projektkören håller konsert under ledning av Ulla
Svensson och Dennis Johansson. Andakt Göran
Andreasson.

24 14.00

Trivselträff.
Sjung för Guds skull. Leif Ahlberg, Viken.

29 17.00

Cafégudstjänst ”Det befriande nuet”
Husbandet & Malin Olsson. Jo-Anna Axell, Linnéa Haaf
Barnkyrka.

Varje torsdag kl 17.30 inleder scouterna och Pysslingarna (de yngre
barnen) med Mat och Sällskap. Föräldrar och andra intresserade av vår
verksamhet är varmt välkomna att delta i gemenskapen.

Välkommen till ”Fixartorsdag” kl 9.00
Dessa datum gäller framöver: 5/4 19/4 3/5 17/5
Vi städar och fixar inomhus och utomhus, men stannar också upp en
stund för fika, bibelord, samtal och bön. Även om du inte kan hjälpa till
praktiskt är du välkommen att bara dela fika och andakt kl 10.

Maj
lörd 5 10-13

Vårmarknad med aktiviteter, våffelservering och loppis.
Även en särskild ”barnloppis” där barnkläder och prylar
säljs. Mer info på separat blad!

13 12.00

Tag med din picnic-korg och kom med till scouternas
lägerplats på Vadebäcks Gård i Förslöv. Därefter
friluftsgudstjänst.
Adress: Vadebäcksvägen 41, 260 91 Förslöv.*

27 17.00

Cafégudstjänst ”Alltid hemma, alltid på väg”.
Husbandet & Jenny Sjöstedt. Jo-Anna Axell.
Barnkyrka.

Juni
Torsd 7 17.30

Friluftsgudstjänst på stranden. Plats meddelas senare.
Dopförrättning. Jo-Anna Axell.*

17 18.00

Hemma-hos Håkan Holgersson i Magnarp.
Tag med egen kaffekorg och kom till
Magnarpsvägen 70, 26654 Magnarp.*

*Vid de tillfällen under denna perioden som samlingarna inte är i
Rönnekyrkan hoppas vi kunna erbjuda skjuts för den som behöver.
Meddela Eva 070-3348242 om du behöver åka eller har plats i din bil.

Varmare vindar
Efter denna kalla vårvinter längtar många av oss efter
varmare tider. Detta program sträcker sig från april till juli
och bara att nämna månadernas namn för löfte med sig. Löfte
om soliga dagar, sköna kvällar, om möjlighet att mötas och
att njuta av dagen på ett sätt som bara sommaren bjuder. Det
är en rikedom som ligger framför oss i april. Det är lätt att
känna in lite av det när man läser här i programmet och ser
att i sommar finns flera ”hemma hos” kvällar där vi
tillsammans kan njuta av hav, strand och gemenskap. Låt dig
också inspireras av temat för cafégudstjänsten 29 april ”Det
befriande nuet”, samt den 27 maj ”Alltid hemma, alltid på
väg”. Glädjande är också friluftsgudstjänsten med dop i
havet tors den 7 juni. Jag måste också få nämna
vårmarknaden den 5 maj där både liten och stor kan fynda
och ha det trevligt och äta gott! (se särskild notis)
”Jag gör något nytt” säger Gud i Jes 43, ”märker ni det inte?
Jag ska göra en väg i ödemarken.”
Redan nu blåser det varmare vindar. Gud är möjligheternas
Gud, ljusets Gud, hoppets Gud. Med honom får vi se
framtiden an, han har lovat vara med oss alla dagar, soliga,
stormiga, de med åska och då vill bara vill att tiden ska stå
still för allt är så härligt. Låt oss möta sommaren
tillsammans. Välkommen till kyrkan! / Jo-Anna Axéll

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan, Vattengatan
Den första och tredje torsdagen i varje månad kl 19

Ängelholms Ekumeniska Församling
Skolg 33, 262 31 Ängelholm
Bankkonto 8214-9 933 416 721-1, bankgiro 229-0476
Swish 123-644 92 19
www.ronnekyrkan.se
Facebook: Rönnekyrkan Ängelholm
Pastor:
Jo-Anna Axéll 070 966 22 09, pastorn@ronnekyrkan.se
Barnledare: Linnéa Haaf
070 207 17 60
Ordförande : Bengt Sturesson 070 666 82 42,
sturesson.bengt@gmail.com

