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LIDAKYRKANS FÖRSAMLING

Pastorsspalten

Lidakyrkans församling vill
hjälpa till att sprida ljus och
glädje för alla som bor i
området och till alla som har
vägarna förbi. Alla är alltid
varmt välkomna.
Vår verksamhet bygger helt på
att frivilliga lägger ner sin tid
och bidrar med ekonomiskt
stöd. Vi behöver ta hand om
själva byggnaden för våra
gudstjänster och gemenskap.
Vi bygger också en slags
grund för ett bygge som
kanske inte alltid syns med
blotta ögat. Det kan visa sig i
människors sätt att vara mot
varandra, ta tillvara de resurser
vi både har tillgång till utom
och inom oss. Det handlar om
att förmedla tro, hopp och
kärlek. I vår gemenskap utgår
vi från Bibelns kärleksbudskap
om att tillsammans hjälpa
varandra med livsfrågorna.
Just nu närmar sig julen. Då
firar vi Jesus Kristus födelse.
Den person som på ett unikt
sätt har undervisat om styrkan
och glädjen att ge, dela liv,
hjälpas åt och direkt kunna ha
en relation med Gud själv.
Guds egen Son.
Välkomna att fira det glada
budskapet om att vi alla har ett
hopp om en värdig framtid. Vi
är inte glömda utan älskade av
Gud själv. Välkommen hit!

BIBELSAMTAL

omkring kommande
söndagens texter.

Tisdagar kl. 11.00–12.00.
Sista samlingen före jul
blir den 11 december.
Vårterminens start blir
den 15 januari .
Alla välkomna!

Vårbasar
Lördag 30 mars kl. 14-16
Servering med smörgås, kaffe och
tårta öppnar kl. 13.30.
kl. 14.00 öppnar basaren

Loppmarknad
Lanthandel –
Gotlandsprodukter
Hembakat bröd
Lotterier

Vi är tacksamma för bidrag till
loppmarknad, brödbord mm.
Kontakta Christer Eggefors
tel. 070 227 94 68

Pastor Hellen Tolf Dahl

Studiecirkel
Utifrån boken
” Sökte sanning fann
tvivel” av Hans
Mattsson och Christina
Hanke.
Samtalen kommer att
handla om frågor som
rör livet i allmänhet och
livet som troende i
synnerhet. Boken
handlar om en
människas livsresa och
vad som händer när
världsbilden slås i
spillror. Vi kommer att
ta upp ämnen såsom vad
tro är, vad kunskap är,
vad sanning och tvivel
är och vilken plats dessa
begrepp har i våra liv.
Ramen för berättelsen
är en resa från en styrd
och kontrollerad
religion till en ny frihet i
Gud.

TIDER:

5 gånger varannan tisdag.
Kl 18.30-20.00
Start:5/2 och sedan 19/2,
5/3, 19/3 och 2/4.
Boken finns att köpa direkt
vid kurskvällarna.
Ledare: Christina Hanke
Hellen Tolf Dahl och Ingrid
Hansson
Anmälan till Hellen Tolf Dahl
- se kontaktuppgifter!

LIDAKYRKAN KONTAKT
Pastor: Hellen Tolf Dahl
tel. expedition och mobil 070-598 43 65
Kassör, uthyrningar Anders Öhlander
tel. 070-696 05 28 Församlingens postgiro 14 44 35-5
Swish 123 157 9515 www.lidakyrkan.se
Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.
Postadress: Box 114, 13722 Västerhaninge

December

Januari 2018

Söndag 2 december
11.00 FÖRSTA ADVENT
Gudstjänst
”Ett nådens år”.
Hellen Tolf Dahl, Ingrid Hansson
Sång av Sara och Lotta Armanios

Söndag den 6 januari
11.00 Gudstjänst
”Guds härlighet i Kristus”
Hellen Tolf Dahl,
Marie Jonsson, dans
Efter gudstjänsten: En liten julfest
där vi äter gröt och smörgås
samt umgås på ett lekfullt sätt.

Söndag 9 december
11.00 Gudstjänst
”Guds rike är nära”.
Eva Danneholm, Ewa Arnaryd
Sång av Fahlstedts flickor
Förkunnelsen sker i en lite
annorlunda form. Predikotexten
får liv genom en så kallad
bibliolog, som leds av pastor Eva
Danneholm. Bibliolog är en form
av gemensam bibelutläggning,
som talar till både hjärta, hjärna
och fantasi.
Söndag 16 december
11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST
med insamling till
Equmeniakyrkans internationella
mission, Nattvard
”LÅT OSS SPRIDA HOP”
Gerard Willemsen, Hellen Tolf
Dahl, Christina Hanke
Se mer info sid 4!
18.00 JULKONSERT
Södertörns Brass
Entré
Söndag 23 december
11.00 Gudstjänst med samling
kring krubban.
Hellen Tolf Dahl
Onsdag den 26 december
11.00 ANNANDAG JUL
Gudstjänst ”Martyrerna” Hellen
Tolf Dahl, Marie Jonsson
Söndag den 30 december
11.00 Gudstjänst ”Guds barn”
May Åkerström, Christina Alstig

Söndag den 13 januari
11.00 Gudstjänst
”Jesu dop”
Birgitta Andersson, Ewa Arnaryd
Martin Claesson, sång
Söndag 20 januari
11.00 Gudstjänst med Nattvard
”Livets källa”
Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios
Sång Torbjörn Åkesson
Ca 12. 45 Församlingsmöte med
förberedelse inför årsmötet
Onsdag 23 januari
18.30 Gudstjänst i ekumeniska
böneveckan i St Eskils kyrka,
Handen
Söndag 27 januari
11.00 Gudstjänst
Ingrid Hansson och Ewa Arnaryd
Sång Elisabet Rahm

Februari

Söndag 3 februari
11.00 Gudstjänst
”Uppenbarelsens ljus”
Hellen Tolf Dahl, Cecilia
Brorsdotter
TON-åringarna
Onsdag 6 februari
13.00 Dagledigträff
Söndag 10 februari
11.00 Gudstjänst
”Sådd och skörd”
Lotta Armanios, Karin Claesson
Musik av Jenny Horn

Lördag 16 februari
16.00 Församlingens årsmöte
Söndag 17 februari
11.00 ÅRSHÖGTID
Gudstjänst med Nattvard
”Nåd och tjänst”.
Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke
Musik av Södertörns Brass
Onsdag 20 februari
13.00 Dagledigträff
Söndag 24 februari
11.00 Gudstjänst
”Det levande ordet”
May Åkerström, Anders Öhlander
Sånggrupp

Mars

Söndag 3 mars
11.00 Gudstjänst.
”Kärlekens väg”
Margareta Hagelberg, Christina
Alstig.
Marie Jonsson, dans
Onsdag 6 mars
13.00 Dagledigträff
Söndag 10 mars
11.00 Gudstjänst
”Prövningens stund”
Hellen Tolf Dahl,
Offer till Equmeniakyrkans
pastors- och diakonutbildning.
Sara och Lotta Armanios, sång
Söndag 17 mars

11.00 Gudstjänst med nattvard

”Nåd och tjänst”
Hellen Tolf Dahl , Ingrid Hansson
Martin Claesson, sång
Onsdag den 20 mars
13.00 Dagledigträff
Söndag 24 mars
11.00 Gudstjänst
”Den kämpande tron”
Hellen Tolf Dahl
Joy Björk, sång
Lördag 30 mars Vårbasar.
Se separat ruta!

LÅT OSS SPRIDA HOP…..
Ett stavfel är kanske inte hela
världen.
Men att få möjlighet att lära sig
skriva, läsa och räkna betyder desto
mer.

Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet.
Dörren till skolan är också dörren till ett
självständigt liv och en tryggare framtid.
När fattigdom, krig eller katastrofer gör
världen kaotisk blir klassrummet en
skyddad plats. Dels rent konkret – ett barn
är tryggare i skolan än på gatan. Dels på
sikt. Utbildning är den säkraste vägen ut ur
fattigdom och ger möjlighet att styra över
sitt eget liv.
Årets
internationella insamling i Equmeniakyrkan
pågår under december 2018 – januari 2019 och

handlar om utbildning. Tillsammans med
kyrkor i 28 länder ger vi fler människor
chansen att studera. Det handlar om barn
och ungdomar i fattiga, isolerade och
krigsdrabbade länder som får utbildning
och framtidshopp. Det handlar också om
vuxna som vill utbilda sig till pastorer.
Dessa pastorer kommer dels arbeta för att
sprida evangeliets hoppfulla budskap. Dels
kommer många av dem att fungera som
lärare i byarnas skolor.
I
det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag gör
skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det!
Tillsammans kan vi sprida hopp i världen.
Till jordens yttersta gräns.
I Lidakyrkan får vi i gudstjänsten den 16
december kl 11.00 höra mer om
Equmeniakyrkans internationella arbete.
Gerhard Willemsen, chef för kyrkans
internationella kansli predikar och ger oss
inblick i arbetet runt om i världen. Vi får
också tillfälle att bidra till insamlingen med
en generös gåva. Du kan också sätta in
gåvan på pg 14 4435 – 5, Lidakyrkan. Ange
internationella insamlingen på talongen.

SÖNDAGSSKOLA
Söndagsskola med sång, bibel-berättelser, bön
och skapande aktiviteter för barn ca 3 – 10 år.
Yngre barn får gärna delta men då
tillsammans med en förälder. Vi börjar alltid i
gudstjänsten med Barnens ljuständning.

Söndagsskolan möts varannan söndag
11.00 – 12.00
Den 2 december är sista samlingen 2018
Den 10 februari startar vårterminen 2019
Övriga söndagar är verksta´n öppen för
barnen.

