FÖRSAMLINGSBLADET

ORDINARIE MÖTESTIDER
Bibelstudium och gudstjänst
lördagar kl. 16.00. Kvällsfika.
Bibelläsning och samtal
tisdagar kl 18.00. Fika.
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Ämnena för
månadens
vuxenstudier:
2 nov ”Vad är då en
människa...?”

OBS!

Tisdag 12 nov samt lördag 16 nov
gäller andra tider.
Se separata artiklar.

9 nov Guds
församling och den
sista tiden
16 nov Jesus vårt
offer
23 nov Bibeln.
”Förstår du vad du
läser?”

Till uppmuntran

Gläd er alltid i Herren. Än en gång
vill jag säga: gläd er. Låt alla
människor se hur vänliga ni är.
Herren är nära. Gör er inga
bekymmer för något utan låt Gud i
allt få veta era önskningar genom

åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår
allt förstånd, bevara era hjärtan
och era tankar i Kristus Jesus.
Filipperbrevet 4:4-7
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kalmar.adventkyrka.se

Jenny Nyströms Gränd 10 Kyrkan är oftast öppen
392 33 KALMAR

tisdagar kl 13-17,

Telefon under kontorstid: onsdagar & torsdagar
0480-196 33

kl 9-11 samt kl 13-16.

Kära medvandrare i Kristus!
Vår församling i Kalmar håller på att gå igenom en förnyelseprocess.
Under dessa dryga två år som jag har arbetet här i Kalmar har våra
böner till Gud varit att han skulle gripa in och leda församlingen till en
ny framtid. Gud har hört våra böner och just nu är vi mitt i denna
förnyelseprocess!
Under de gångna tre månaderna hade vi under bibelstudiet samtal
kring förnyelse och väckelse. De är vackra ord, men ack så svåra att
omsätta i praktiken därför att förnyelsen upplevs som hotande i det
faktiska livet.
Ett tecken på denna förnyelse är detta månadsblad som kommer att
ges ut i slutet av varje månad. Bladet kommer till det yttre att vara
mycket anspråkslöst men fyller sin funktion som
informationsförmedlare.
Detta första nummer av månadsbladet delas ut till alla medlemmar.
Du som får detta per post och vill ha det också i fortsättningen, var
vänlig och låt oss veta det. Vårt önskemål är dock att så många som
möjligt som vill ha bladet hemskickat väljer e-posten (du får bladet som
pdf-fil). På det viset sparar vi portokostnader. Men glöm inte att ge oss
din e-postadress. De som kommer till kyrkan under den sista sabbaten
i månaden tar med sitt exemplar.
Den andra nyheten är att församlingens möten under sabbaten har
förflyttats till eftermiddag, till kl 16.00. Detta önskemål har kommit från
majoriteten av medlemmar och denna ordning hjälper också mig i mitt
arbete i Karlskrona.
Den tredje nyheten är att församlingens hemsida kommer att förnyas.
Den kommer att ha en snygg och användarvänlig utformning. Hemsidan
kommer att bli ett viktigt ”fönster” utåt. Tomas Sandberg har tagit på
sig denna uppgift.

PASTOR VESA ANNALA

Till slut. Be för församlingen och för den förnyelseprocess vi har inlett
– och framför allt – kom och dela vår gemenskap med varandra och med
vår Herre!

vesa.annala@adventist.se

Vesa Annala, pastor

Mobil 070-576 53 19

G L I M TA R F R Å N S E N A S T E
FÖRSAMLINGSMÖTET

av Aila Annala
sekreterare

SAMTAL OM DÖDEN,
EXISTENSEN OCH ÅNGESTEN

KRISTEN TRO SOM EN
LIVSÅSKÅDNING

I PANELEN:

Vesa Annala

Den dominerande livsåskådningen i dagens Sverige är
filosofisk naturalism, d v s att
materian är allt som finns. Den
direkta motsatsen till filosofisk
naturalism är kristen tro.
Föreläsaren Vesa Annala visar hur
överlägsen den kristna tron som
livsåskådning är i jämförelse med
den filosofiska naturalismen.

Tid: tisdag 12 nov kl 19.00

Tid: söndag 24 nov kl 16.00

Per Bauhn

Nu när församlingen börjat växa och majoriteten är mycket unga har vi vi våra
senaste församlingsmöten haft glädjen att leta efter bästa möjliga lösningar för alla
de nya behov som uppstått. Nedan ett citat ur protokollet för församlingsmötet
131012 kl 18.00:
Bibelstudium och gudstjänst diskuterades och nedanstående beslut togs. Besluten
gäller fr.o.m. nov. och informeras om i månadsbladet.

Professor i praktisk filosofi vid
Linnéuniversitet

Arne Sjöberg
Läkare, verksamhetschef för
Geriatriska kliniken i Kalmar

• Bertha tar huvudansvaret för de yngsta barnen och tillsammans med Marita
genomgången av befintligt material och materialanskaffning till dem...
• Vesa har ansvaret för tonårs-/ungdomsgruppen, där de i fortsättningen ska gå
igenom en bibelbok som de tillsammans väljer.
• De vuxnas studium fortsätter enligt beslutet från föreg. församlingsmöte; under
resten av året studeras den kristna trons grunder och det kristna vardagslivet.
• Gudstjänsterna görs varierande med flera medverkande. Medlemmarna
uppmanas komma med en bibelvers som haft sp. betydelse för dem under
veckan, läsa versen och ev. säga kort med en mening varför den varit viktig.
Sång/musik välkomnas när någon har möjlighet att framföra något. Barn och
ungdomar uppmanas att under predikan anteckna/rita något som har
anknytning till ämnet och efter predikan visa/berätta kort vad de gjort. Bertha
bidrar med barnberättelser. Drama/andra illustrativa inslag planeras längre fram.
Aila tar ansvaret att samla en grupp för ”Tåget går efter sjunde visslingen”, som
framförs när gruppen övat färdigt; då annonseras det också ut.
• Nattvardsgudstjänst blir regelmässigt den sista sabbaten i månaden...

Heldagsprogram med
Per och Susan Bolling
lördag 16 nov

Kl 10

Bibelstudium ”Jesus vårt offer”

Kl 11

Gudstjänst ”Du vet väl om att du är värdefull”

Gemensam lunch

• Offergåva tas upp i varje gudstjänst i fortsättningen (både till missionen och
församlingen), men de som önskar fortsätta med månadsoffret välkomnas att
göra det. Barn/ungdomar som tar upp offret lärs hur det görs.
• Medlemmarna hjälps åt med att skaffa bröd, smör, ost och ev. något grönt så att
vi alltid efter gudstjänsten kan stanna för fika och gemenskap, de som önskar.
Vi har också diskuterat en del förbättringar i våra lokaler, och församlingsmötet gav
bl.a. Tomas i uppdrag att se till att belysningen i kyrksalen förbättras (samfundets
ekonomichef har redan gett klartecken). Vi ska också samlas för röjning och
storstädning inom kort.
Vi är djupt tacksamma för att Gud så välsignat vår lilla församling att vi nu med
tillförsikt kan se fram emot en helt ny framtid för Guds verk i Kalmar.

Kl 14

”Ge hjälp, ge glädje” Per berättar om ADRA:s
verksamhet.

Kl 15

”Det dolda evangeliet”

Varmt välkommen!

