[Skriv text]

SAMHÄLLSINFORMATION

Välkommen till våra samlingar!
Öppen förskola:

Tisdagar kl. 9:00 - 11:00
Här möts barn och föräldrar. Vi leker inne & ute, fikar
tillsammans mm.
Info: Kerstin Palm 019-29 40 37

Akvarellmålning: Tisdagar kl.19:00-21:00 Udda veckor
Kom och måla tillsammans med nya och gamla vänner.
Info: Kerstin Palm 019-29 40 37

Nybblekyrkans Församling - Ta gärna kontakt med oss!
Hemsidan: nybblekyrkan.se
E-mail: info@nybblekyrkan.se
Tel. 019-22 40 42
Pastors e-mail: rajan.gandamall@gmail.com
Nybblekyrkans församling, Nybble, 719 91 Vintrosa.
Postgiro: 69 83 09-2
Bankgiro: 5505-5370
Swish:123 174 55 87
Vikarierande pastor: Rajan Ganda Mall
Ordförande:
Berit Palm
Stödsamtal:
Anita Göransson
Stödsamtal:
Ingvar Björk

070-373 13 83
019-22 40 64, 070-522 42 08
019-22 80 58, 070-222 00 30
019-24 10 33, 070-562 86 57

Programblad november 2017 – januari 2018
Matteus. 6:6 och Mark. 11:15-17.
Det känns mycket tacksamt att veta att vi har ett andligt hem, en kyrka att
gå till. En plats att tillbe vår Gud. Vi har en vacker Kyrka,belägen vid en
oerhört vackert plats vid Örebro Flygplats. Där man landar och därifrån kan
man flyga ifrån till nya destinationer. Vi får även landa i Guds hus och finna
vila där hos Kristus Jesus och finna hos Jesus en kraft och ny inspiration
och ledda av Helige Ande ta nya destinationer när vi har lämnat där all vår
trötthet och hämtat nya krafter. Vi kan bli mycket överraskade precis som
Jakob i Första. Mosebok:28:16 " Jakob vaknade upp ur sömnen.
"Sannerligen" sade han, Herren är på denna plats, och jag visste det inte".
Kära vänner Vår Kyrka är platsen där vi berikas med Guds närvaro som
fyller oss med äkta glädje, frid, tröst, mod, hopp och Kristi ljus. Det är en
plats med välsignelser. Det finns en utmaning till oss på denna plats i
Matt:6:6 att finna en plats för bön i vår kyrka. Ge plats åt bönen i vår kyrka.
Ge plats åt bön i våra liv. Jag känner Guds Ande talar till oss och utmanar
oss, att förvandla detta Guds hus till ett bönehus. Det är vi som ska göra det
inte Herren. Förvandla Nybblekyrkan till ett bönehus.
Joh.2:17 och Mark.11:15-17.
Låt oss ta denna utmaning till vårt hjärta att förvandla Guds hus på nytt till
ett bönehus, och satsa på bön mer än någonsin tidigare i dessa svåra och
mörka tider.
Amen.
Pastor Rajan Ganda Mall

