Nyhetsbrev
Sommaren 2018

En underbar tid
Solen och värmen fyller just nu våra sinnen efter en ovanligt varm och härlig
vår. Det är som om allt kommit på en
och samma gång och ändå har inte sommaren knappt börjat!

ett antal torsdagskvällar till Sommarsamtal i Brofästet. Som utgångspunkt
kommer vi att använda Romarbrevets
12e kapitel. Det kommer att bjudas ett
enkelt fika. Det kommer att finas en
samtalsledare som har hand om kvällen.

I Brofästet kan vi också se tillbaka på
en väldigt fin vår. Framför allt har
vårens Alpha-kurs varit till stor
glädje. Med det nya filmmaterialet
har följt spännande och god undervisning, intressanta och givande samtal och en växande och djupnande
gemenskap och vänskap i gruppen.
Samtidigt som Alpha-kursen mötts
har en grupp från församlingen kommit till Brofästet för att bära kursen i
både praktiskt tjänande och förbön.
Vilken tacksamhet vi får känna i att tjäna En inledande text för varje ämne komGud tillsammans med olika uppgifter på mer att finnas till hands och även publidet här sättet.
ceras via vår Facebooksida. Sen samtalar
vi och avslutar med att be tillsammans.
Alpha-kursens erfarenheter av goda
Till dessa kvällar är vem som önskar
samtal omkring djupa och viktiga frågor delta i samtal, gemenskap och bön välhar lett fram till att vi den här sommaren kommen. Och man behöver inte komma
vill fokusera på just gemenskap och det alla kvällar utan väljer att deltar när kadjupa samtalet. Därför inbjuder vi under lendern medger.

Vi släpper dock inte Alpha. Redan här
och nu vill vi berätta att det startar en ny
Alpha-kurs den 12 september. Så har vi
hela sommaren på oss att samtala med
människor, bjuda in till Alpha-kursen och
förbereda oss för en spännande höst i
Brofästet!
En söndag varje månad under sommaren kommer det också att ske
någon form av gemenskapsaktivitet.
Det är ju också något som kan vara
ett tillfälle att bjuda med sin vänner
och bekanta till gemenskapen i Brofästet!
Så vill jag önska dig en riktigt skön
och underbar sommar! Vi är ju priviligierade som får bo på denna vackra
sommarö! Ta vara på sommaren. Ta vara
på varandra! Paulus skriver i Romarbrerevet 12 :9-10 ”Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det
goda. Var innerligt tillgivna varandra i
syskonkärlek.”
Glad sommar!

Gemenskapsaktiviteter

Brofästet | Storgatan 20

Söndag kl 17.00

Torsdagar kl 18.30 Sommarsamtal

17 juni

Hos Astebergs

21 juni

Ett gensvar på vad Gud
har gjort (Rom 12:1)

5 juli

Tankens omvändelse
(Rom 12:2)

19 juli

Hitta din rätta självbild
(Rom 12:3)

2 augusti

Till för varandra
(Rom 12:4-5)

16 augusti

Gåvor i funktion
(Rom 12:6-8)

30 augusti

Uppriktigt kärlek
(Rom 12:9-10)

Röksvampsg. 29, Färjestaden

Församlingsmöte och
kvällsmat.

Söndagar kl 16
22 juli

Hos Blixts
Champinjongatan 23,
Färjestaden

Sommarens
traditionella grillfest.

19 augusti

Pilgrimsvandring
Plats meddelas via
Facebook och
hemsidan. Ta med fika.

Peter S

Brofästets
vision:
Vi vill att
människor ska
komma till tro
på Jesus, och bli
en del av en
gemenskap där
alla växer i tro
och kärlek.
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