Aneby Allianskyrka
’

KOMMANDE SAMLINGAR
31 oktober
18.00 Öppen kyrka. Kom och gå som det passar kl 18.00-20.00
1 november
09.00 Gudstjänst i allahelgonatid. Söndagsklubben
11.00 Gudstjänst i allahelgonatid. P-O Ängegärd.
18.00 Samtal/studie ”Hur kan en god Gud tillåta lidandet?” i
församlingsvåningen. Enkelt fika. P-O Ängegärd.
8 november
09.00 Samtal/studie ”Vad är synd, egentligen?” i
församlingsvåningen. Söndagsklubben. Enkelt fika.
P-O Ängegärd
11.00 Samtal/studie ”Vad är synd, egentligen?” i
församlingsvåningen. Enkelt fika, P-O Ängegärd
18.00 Stilla andakt i kyrksalen. Jesusmeditation, sång och bön.
P-O Ängegärd
15 november
09.00 Samtal/studie ”Religion eller evangelium?” i
församlingsvåningen. Söndagsklubben. Enkelt fika, P-O
Ängegärd.
11.00 Samtal/studie ”Religion eller evangelium?” i
församlingsvåningen. Enkelt fika, P-O Ängegärd.
18.00 Nattvardsandakt i kyrksalen, Esgrim Rommel.
22 november
09.00 Taizé-samling i kyrksalen, Esgrim och Camilla Rommel.
Söndagsklubben.
11.00 Taizé-samling i kyrksalen, Esgrim och Camilla Rommel.
18.00 Samtal/studie ”Är kristen tro en tvångströja – krav och
förbud? I församlingsvången. Enkelt fika, P-O Ängegärd.
29 november
09.00 Adventsgudstjänst. Adventssånger, stråkmusik,
söndagsklubben. P-O Ängegärd, medlemshälsning.
11.00 Adventsgudstjänst. Adventssånger, stråkmusik,
söndagsklubben. P-O Ängegärd, medlemshälsning.
18.00 Samtal/studie ”Kan man tolka bibeln bokstavligt?” i
församlingsvåningen. Enkelt fika. P-O Ängegärd.

VÄLSIGNELSE
I VINTERTID
Så som norrskenet klär
natten i ljus,
så som isen gör vattnet
starkt.
Så som snön skyddar
jordens kryp,
må Gud vara med dig.

(ur Bönboken)

ÖPPEN KYRKA

TÄNK PÅ ATT…

Varje tisdag klockan 09.30- 10.30
håller kyrkan öppen för enskild
andakt, ljuständning och bön.
Varmt välkommen!

- inte komma om du känner dig sjuk
eller hängig.

Ä

NYA REGLER ANGÅENDE
COVID- 19
Regeringen har ändrat
regelverket så att man från
och med 1 nov kan vistas fler
på en gudstjänst.
Vi måste trots det tänka på
avståndet mellan oss, att
inte skapa trängsel vid inoch utpassering och att ha
lite extra utrymme eftersom
sång är en känslig aktivitet.
Dessutom så ökar
smittspridningen för tillfället
på ett oroväckande sätt.
Detta medför att vi
begränsar antalet personer i
kyrksalen respektive
församlingsvåningen till ca
70 personer. I kyrksalen
använder vi varannan bänk.

- vara noggrann med handhygienen,
tvätta händerna med tvål och vatten,
använd handsprit.
- vara mån om att hålla lite extra
avstånd vid samtal och umgänge.
- inte ”proppa igen” dörrar,
passager och gångar genom att stå
där och prata.

KONTAKT
P-O Ängegärd Pastor, vikariat
0380 - 402 82
070 - 721 02 82
p_o@allianskyrkananeby.se
Susanna Lundgren Diakontjänst, vikariat
070 - 609 02 82
susanna@allianskyrkananeby.se
John Persson Ordförande
073 - 047 35 29
ordf@allianskyrkananeby.se
Har du några frågor eller önskar du
samtala med någon,
tveka inte att höra av dig.

