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
Mars & April
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.

TILLSAMMANS
När jag skriver detta har jag precis varit och haft hand om
morgonbönen på Hela Människan i Jönköping. Att få träffa flera
av de som kommer dit varje dag och äter frukost och lunch och
lyssna till hur deras vardag kan se ut är lärorikt och utmanande.
Att få möta de anställda som jobbar på Hela Människan, som är
kyrkornas gemensamma arbete, var värdefullt och de skapar en
viktig mötesplats mitt i stan. Det görs mycket gott för de
människor som lever speciellt utsatt. Och det arbetet är inte
möjligt om inte många hjälps åt. Och i det arbetet som Hela
Människan gör, så är det ett arbete tillsammans med andra
individer och sammanhang utanför kyrkan, där många vill bidra
med det de kan, för människors bästa.
I början på veckan var jag med på SAM:s Sverige Råds
sammanträde och vi som församling är en
av många församlingar som arbetar tillsammans med Svenska
Alliansmissionen och det är uppmuntrande att höra om allt det
goda vi gör tillsammans och om det spännande arbete som ligger
framför. Så här formulerar SAM sin vision för 2025: ”Vi vill
tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i
världen”.
Vi har ett tydligt ansvar där vi finns med speciellt fokus på
Råslätt och där vill vi ta emot med öppna och mottagliga hjärtan
det Gud genom sin Ande vill ge oss och vi vill formas dag för dag
till att bli bärare av Gudsrikets förvandlande och nyskapande
kraft där Jesus är vårt centrum.
Rom 11:36 ”Ty av honom och genom honom och till honom är
allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. ”
Hälsningar från Håkan Karlsson

Söndag 3/3

Söndag 7/4

kl 16.00 Gudstjänst

kl 16.00 Gudstjänst

Håkan K predikar

Magdalena Carlén predikar

Nattvard

Nattvard

Polarna och Embark

Polarna och Embark

Söndag 10/3
kl 16.00 Tillsammansgudstjänst
Förskolan Vingen medverkar

Söndag 14/4
kl 16.00 Gudstjänst
David Keller predikar
Polarna och Embark

Söndag 17/3
kl 16.00 Gudstjänst

Skärtorsdagen

Martin Ström predikar

kl 18.30 Husförsamlingarna möts i

Polarna och Embark

hemmen kring Jesu lidande i
Getsemane.
Nattvard

Onsdag 20/3
kl 19.00 Årsmöte

Långfredagen
kl 16.00 Gudstjänst
Håkan K predikar

Söndag 24/3
kl 16.00 Gudstjänst
Isak Nilsson predikar
Polarna och Embark

Söndag 31/3

Påskdagen
kl 13.30 Påskbuffe
Tag med dig något att äta och bjud
gärna med till festen!

Håkan K predikar

kl 16.00 Påskgudstjänst med
berättelser om uppståndelsens
glädje.

Polarna och Embark

Isak Nilsson predikar

kl 16.00 Gudstjänst

Söndag 28/4
kl 16.00 Gudstjänst
Håkan K predikar
Polarna och Embark
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