Gudstjänst
I Råslättskyrkan
söndagar kl 16.00

Underground
För dig som är tonåring
Söndagar 17.30 - 21.00

Husförsamling
En kväll i veckan träffas vi i
olika hem för livsnära
bibelsamtal, fika, bön och
gemenskap.

4be.kom
Församlingsmöte
Be
Besluta
Bearbeta
Berätta

Arabisk grupp
Träffas på lördagar kl 18.30-20.00

i Råslättskyrkan. Kontaktperson:
Jakob Iwass, 070-478 97 71

Kontakt www.rfg.se
Pastor: Håkan Karlsson
(hakan@rfg.se)
Församlingskontoret Tornfalksgatan 12
Församlingens förskola Vingen
Havsörnsgatan 127
Förskolechef Pernilla Lobsien
Lammet: 072-253 87 80
Lejonet: 072-253 67 80

Bönesamlingar
Tisdagar kl 09.00-10.00 på
församlingskontoret,
Tornfalksgatan 12

Polarna / Embark
Församlingens söndagsskola
för barn i åldern 4 - 12 år.

Programblad
för
Maj - Augusti
2019

Fyndet second-hand
Peter Marklund
www.fyndet.rfg.se
Tfn: 036-18 64 18

Församlingens BankGiro: 5601-3543
Swish: 12366 72083

Vi är en gemenskap av lärjungar som vill formas
att bli lika Kristus i tjänst för varandra och världen.

Dags att lämna över
Jag vet inte riktigt när jag skrev det första församlingsbladet,
men det är många år sedan och nu är detta, det sista
församlingsbladet jag skriver.
Jag var med och startade församlingen 1983 och har varit
anställd som pastor i församlingen sedan dess. Det är 36 år och
det är en lång tid och samtidigt känns det ändå inte så länge
sedan starten.
När jag nu slutar i mitten av juni som anställd och en ny fas
börjar i mitt liv, så är det många olika tankar och reflexioner jag
bär med mig. Jag kommer att lämna över jobbet som pastor till
Robin Minshull och jag önskar honom all Guds välsignelse och
glädje i församlingsarbetet.
Bl.a kommer jag att lämna över arbetet med att planera och leda
arbetet med våra gudstjänster och andra samlingar som speglas
i församlingsbladet. Att vi nu får en ny pastor, kommer att
innebära att en del saker blir annorlunda och förändras och jag
ser med spänning fram emot detta.
Att under så lång tid fått förtroende av er, att få vara pastor, har
varit en stor glädje och en stor förmån för mig. Jag älskar att vara
en del av församlingen och när jag tänker på alla de som varit
och är en del av den och det vi som församling har fått vara och
fått uttrycka i Jesu efterföljd, så fylls jag av stor tacksamhet och
glädje.
Allt har inte varit enkelt, utmaningarna har varit och är många,
både på det personliga planet och i församlingsarbetet. Många
gånger har jag känt mig otillräcklig och bristfällig och saknat både
det ena och det andra i uppgiften att vara ledare i församlingen,
men jag är glad över att jag inte varit ensam, utan delat
ledarskapet och varit en del i kroppen tillsammans med er och
jag sätter mitt hopp till Guds nåd och vill överlämna mig själv och
församlingen i Guds barmhärtiga händer, tryggt medveten om att
han bygger sin församling inför framtiden.
Varma hälsningar från Håkan K, pastor

kl 16.00 Gudstjänst

Isak Nilsson predikar

Håkan Karlsson predikar

Nattvard

Efter gudstjänsten har vi festligt fika
och säger ett rejält TACK till Håkan,
som avslutar sin tjänst som pastor i
församlingen.

Polarna och Embark

Söndag 12/5
kl 16.00 Gudstjänst
Håkan K predikar Polarna och Embark

Söndag 19/5

Under midsommarhelgen har
vi inga gudstjänster

kl 16.00 Gudstjänst
Håkan K predikar Polarna och Embark

Lördag 25/5
Global Outreach Day

Tillsammans med flera församlingar är vi
med och evangeliserar på Råslätt. (mer
info kommer)

Söndag 26/5
kl 16.00 Tillsammansgudstjänst

Söndag 2/6
kl 16.00 Gudstjänst
Magdalena Carlén predikar
Nattvard
Avslutning för Polarna och Embark och
gemensam fika på Björkkullen.

Torsdag 6/6
kl 10.00 Nationaldagsbön
i Stadsparken

Söndag 9/6
kl 16.00 Gudstjänst, Pingstdagen
Håkan K predikar

kl 19.00

Söndag 4/8
kl 16.00 Gudstjänst
Robin Minshull predikar
Nattvard

Söndag 11/8
kl 16.00 Gudstjänst
Jonas Melin predikar

Söndag 18/8
kl 16.00 Gudstjänst
Robin Minshull predikar
Våra missionsarbetare Hans och
Rebecca Vanelstraete berättar från sitt
arbete.

Söndag 25/8
kl 16.00 Gudstjänst
Pastorsavskiljning för Robin Minshull
EFK:s missionsdirektör Linalie
Newman medverkar.

Fredag-Söndag 30/8-1/9
Tillsammansläger i Munkaskog

Lördag 7/9
Råslättsdagen

Onsdag 12/6

Vi är en gemenskap av lärjungar som vill formas
att bli lika Kristus i tjänst för varandra och världen.

Söndag 16/6

Söndag 5/5
kl 16.00 Gudstjänst

4be.kom

Vår förskola Vingen firar 30-år och
vi bjuder på tårta.

