En församling är en grupp människor som har tron på Jesus gemensam. I övrigt är alla
i församlingen olika varandra. Vi består av människor i olika åldrar, med olika arbeten,
talanger och intressen. Vi kommer från olika platser på jorden, lever i olika familjer och
från olika släkter. Vi har olika åsikter om saker och ting. Jesus är det som förenar.
Det finns en enda världsvid kyrka som är uppdelad i ett stort antal mindre
församlingar på alla olika orter i världen där kristna finns. Vissa kallar sig
lutheraner eller katoliker, andra pingstvänner och missionsförbundare. Det
gemensamma är fortfarande tron på Gud och att Han blev till människa i sin Son
Jesus Kristus, vår Frälsare. Han som dog en ställföreträdande död för oss alla för
att vi skulle bli räddade till ett evigt liv. Som efter sin himmelsfärd sände
Hjälparen, den helige Ande, för att fylla oss med sig själv. Den helige Ande som
är Gud i oss och mitt ibland oss här idag och just nu. Ja, det låter konstigt och
otroligt, men det är just det vi tror på. Och vi är inte ensamma! Så många kristna i
vår värld ser detta som sanningen, och försöker att leva sina liv i enlighet med
tron, inte bara vi i Hokbygdens frikyrkoförsamling/Brokyrkan och Hubbestads
alliansförsamling.

Barn- och ungdomsverksamheten
Söndagsskola

För dig som är 4 år och uppåt. Vid tryck av detta program
ligger Söndagsskolan nere på grund av Covid-19. Kontakt:
Karin Elg 076-112 79 31.
F-klass t.o.m. tvåan. Egen patrull i UV. Tisdagar jämna
veckor kl. 18.30. Plats enligt schema. Kontakt: Elisabeth
Lagö 070-360 72 22. Startar 1/9.

September - November 2020

UV-scout

Tvåan och uppåt. Tisdagar jämna veckor kl 18.30. Plats
enligt schema. Uppstart 1/9 i Brokyrkan. Kontakt: Jenny
Nordquist 070-405 17 89.

Ny termin och allt är förändrat på grund av
pandemin. Vi i Svenarumskretsen vill ändå
försöka träffas så mycket som möjligt på ett
så säkert sätt som möjligt. Vi följer alla
riktlinjer som myndigheterna går ut med.
Människan behöver ändå gemenskap,
särskilt i dessa tider. I denna folder får du
tips om vad som händer i Svenarum med
omnejd några månader framöver, med
reservation för ändringar på grund av det
osäkra läget.

UV Elitpatrullen Cirka 12 till 17 år. Tisdagar enligt schema kl. 18.30. Kontakt:
Nicklas Nordquist 073-817 14 13.

Pastor

När vi nu lever under hårda restriktioner för att inte föra coronasmitta vidare till
varandra är det svårt att vara församling. Hur genomför vi en kristen gemenskap
när vi inte får träffas?

www.brokyrkan.net ● www.svenarum.nu

När vi inte får krama om varandra eller ens ta i hand när vi möts, eller när vi inte alls får
träffas? Det är svårt, men vi behöver fortfarande varandra. Det är därför vi i
Svenarumskretsen fortsätter att mötas ibland, fast på ett lite annorlunda sätt. Vi tar inte
varandra i hand eller kramas när vi möts. Vi ser till att inte vara fler än 50 personer på
våra samlingar. Vi har handsprit lättillgängligt i våra luftiga möteslokaler och sätter oss
glest. Är vi förkylda eller känner minsta symptom på att något inte står rätt till så stannar
vi hemma.

Diane och Asante Manu ● C.P. 396 ● Pemba Moçambique
manugranbacken@gmail.com

Likaså om vi är i någon riskgrupp eller om vi känner tveksamhet inför att mötas
ändå. Det viktiga är att vi fortsätter att bry oss om varandra och kanske håller
kontakten på andra sätt.

Kontonummer

Behöver du hjälp och samtal i svåra tider? Hör av dig. Vi finns här för dig.
Guds frid
Anneli Rehnberg

för Brokyrkan och Hubbestads
missionshus

Mini-UV

När en människa döps blir hon automatiskt del av Guds världsvida församling. Ofta blir
hon också medlem i församlingen på orten, i kyrkan där dopet genomförs. Dopet är ett
tecken på att man vänder om från sitt gamla liv och börjar sin vandring med Jesus
tillsammans med alla andra kristna på jorden. Man blir en del av Hans Kropp. En del i
gemenskapen.

Längtar du efter gemenskap? Du är också välkommen att vara med. Tillhör du inte
församlingen kan du ändå komma. Vi är ingen klubb för inbördes beundran utan vill
gärna att nya människor kommer med. Kolla in Alpha, Öppen kyrka, musikcafé och de
andra samlingarna som vi planerar för under hösten och kom! Du är välkommen

PROGRAMBLAD

Anneli Rehnberg ● 072-972 38 27 ● pastorn@svenarum.nu

Hemsida med blogg
Missionärer

Ordförande
Hokbygdens frikyrkoförsamling ● Magnus Andersson ● 070-672 05 30
Hubbestads alliansförsamling ● Barbro Gustafsson ● 073-500 44 85

Svenarumskretsen
Bankgiro 610-3923
Hokbygdens frikyrkoförsamling
Bankgiro 272-2395 ● Swedbank konto 8150-5 694 042 114-9
Swish 123 261 24 14
Hubbestads alliansförsamling
Bankgiro 340-7228 ● Swedbank konto 8150-5 84 408 259-4
Swish 123 084 62 38

På baksidan finns en lite längre hälsning
från mig. Läs gärna den och hör av dig om
det är något du undrar över eller om du
bara vill prata. Du vet väl om att jag har
tystnadsplikt!?
Anneli Rehnberg

September (Msh = missionshus)

29 Ti 18.30 UV-invigning i Brokyrkan. I år bara för uvar och ledare.

November

1 Ti 18.30 Uppstart UV i Brokyrkan. Därefter varannan tisdag enligt schema.

30 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.

1 Sö 10.00 Gudstjänst med sånger om himlen. A Rehnberg. Brokyrkan.

2 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestad.

3 To 19.00 Bön och bibel i Brokyrkan.

Oktober

4 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.

6 Sö 10.00 Gudstjänst. A Rehnberg. Hubbestads Msh.

1 To 18.30 Alphakurs i Brokyrkan.

5 To 19.00 Bön och bibel i Brokyrkan.

3 Lö 18.00 Musikcafé med Tobbe Halldén och vänner. Brokyrkan.

7 Lö 18.00 Gudstjänst i Hubbestads Msh.

4 Sö 10.00 Gudstjänst. Ingemar Johansson. Hubbestads Msh.

8 Sö 10.00 Gudstjänst. Ann-Marie Erixon. Lovsångsgruppen. Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestad.
9 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.
10 To 19.00 Bön och bibel i Brokyrkan.
13 Sö 10.00 Gudstjänst med sång och vittnesbörd. Brokyrkan.
18.00 Bön i Hubbestad.
16 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.
17 To 18.30 Alphakursen startar. Första gången gratis prova-på. Se separat
ruta. Anmälan till pastorn.
19 Lö 19.00 Bibelkväll med A Rehnberg. Sång och musik av Emelie Nordquist.
20 Sö 18.00 Bibelkväll i Brokyrkan. A Rehnberg.
18.00 Bön i Hubbestad.
23 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.
24 To 19.00 Bön och bibel i Brokyrkan.
26 Lö

UV hajk-dag.

27 Sö 10.00 Gudstjänst. A Rehnberg. Lovsångsgruppen. Vi välkomnar våra
konfadeltagare. Brokyrkan.
18.00 Bön i Hubbestad.

Alphakurs
Välkommen till ny Alphakurs, denna gång också med Beta! Meningen med
alpha är att man tillsammans utforskar grunderna i den kristna tron, helt på
deltagarnas egna villkor. Det spelar ingen roll om du sedan tidigare kan mycket
eller kanske inget alls om den kristna tron. Beta är en fortsättning på Alpha. Vi
äter först en måltid innan vi ser på film med ett föredrag om kvällens ämne.
Betakursen får se en egen film. Efteråt tar vi med kaffe till mindre
samtalsgrupper där vi vänder och vrider på frågor som kanske kommit upp
under kvällen.
Vi startar den 17/9 kl 18.30. Första gången är det gratis så du har möjlighet att
prova på om detta är något för dig. Vill du fortsätta hela kursen, sammanlagt
cirka 10 gånger, samt en heldag i Tallnäs, tar vi ut en kostnad för maten på 600
kr. Hör av dig till pastorn och anmäl dig senast 15/9!

18.00 Bön i Hubbestad.

18.00 Bön i Hubbestad.

7 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.

11 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.

Öppen kyrka
Varje onsdag mellan 16 och 18 står Brokyrkan öppen för dig som vill. Du kan
sitta ner i tystnad, tända ett ljus, skriva en bön eller be om ett samtal med
pastorn som finns tillgänglig och har tystnadsplikt. Vissa onsdagar kommer
det att finnas levande musik i café-delen.
Välkommen!
8 To 19.00 Bön och bibel i Brokyrkan.
11 Sö 10.00 Gudstjänst. Ann-Marie Erixon. Lovsångsgruppen. Brokyrkan.
18.00 Bön i Hubbestad.
14 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.
15 To 18.30 Alpha i Brokyrkan.
17 Lö 18.00 Musikcafé med Tobbe Halldén och vänner. Brokyrkan.
18 Sö 10.00 Missionsgudstjänst. A Rehnberg. Sång Rosita Mörhed. Brokyrkan.

12 To 18.30 Alpha i Brokyrkan.
14 Lö 17.00 Dag om New Age. Helena Stenumgaard från Linköping.
Servering. Brokyrkan.
15 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard. A Rehnberg. Brokyrkan.
18.00 Bön i Hubbestad.
18 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.
19 To 19.00 Bön och bibel i Brokyrkan.
22 Sö 10.00 Gudstjänst. A Rehnberg. Hubbestads Msh.
18.00 Bön i Hubbestad.
Vecka 48

Konstutställning. Se ruta nedan.

25 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.
26 To 18.30 Alpha i Brokyrkan.
28 Lö 18.00 Musikcafé med Tobbe Halldén och vänner. Brokyrkan.
29 Sö

Adventsgudstjänst i Svenarums kyrka.

18.00 Bön i Hubbestad.
21 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.
22 To 19.00 Bön och bibel i Brokyrkan.
24 Lö 19.00 Bibelkväll. A Rehnberg. Brokyrkan.
25 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard. Fortsättning bibelkväll.
Lovsångsgruppen. A Rehnberg. Brokyrkan.
18.00 Bön i Hubbestad.
28 On 16-18 Öppen kyrka i Brokyrkan.
29 To 18.30 Alpha i Brokyrkan.
31 Lö 19.00 Lördagskväll i Brokyrkan. American Hymns. Se annonsering för
biljetter m.m.

Konstutställning vecka 48
Några av traktens konstnärer ställer ut sina alster i Brokyrkans lokaler.
Se annonsering för närmare information.

