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SMYRNA GÅRDSTEN
Tema: ”Nådens år”
De inledande söndagarna av
2016 kommer vi att utgå från
Jesu programförklaring i
Lukasevangeliets fjärde
kapitel. Han sa att han har
kommit för att förkunna ett
nådens år från Herren. Vi ber
om ett nådens år 2016. Det
behöver vår värld. Det
behöver vår stad. Det
behöver Gårdsten.

”Märk Gud”
Under våren kommer vi att
ha ett tema på våra
bönsamlingar som heter
”Märk Gud”. Det kommer att
handla om att leva öppet för
Guds närvaro och ledning
mitt i vardagen. TA chansen
och var med du också!
Välkommen på tisdagar kl
19.
Start för temat: 8 mars

Tema: ”Andligt liv”
Söndagen efter påsk, den 3
april drar vi igång med en
spännande predikoserie i
Smyrna Gårdsten som vi
kallar för ”Andligt Liv”. Med
både gästpredikanter och
förkunnare ur vårt eget
predikantteam ger vi oss ut
på en resa och talar om vad
det innebär att leva sitt liv
med och i den helige Anden.
Guds egen Ande.
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Smyrna Gårdsten Våren 2016
Varmt välkommen till våra samlingar i Gårdsten. Vi är
en del av Smyrnakyrkan i Göteborg med uppdraget att
vara vägvisare och medvandrare till ett liv med Jesus i
det mångkulturella Gårdsten. Vi vill:!

!

- Sprida det glada budskapet om Jesus i ord och!
handling.!
- Be för vårt område och människorna här!
- Vara en Gudstjänstfirande gemenskap!
- Vila i Guds nåd och kraft!

Kyrkan är mer än bara dess väggar och verksamhet. I
själva verket består den av människor i gemenskap
med Gud och varandra. Vi vill vara en sådan
gemenskap i Gårdsten och just du är inbjuden att vara
med. Välkommen till
Smyrna Gårdsten!!

!

/Lars Svensson
Pastor Smyrna Gårdsten
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Gudstjänster kl 17

7 februari
Predikan: Märtha-Greta Halldorf!
Frida Jacobsson m.fl. Nigar Huseynova!
Nattvard!

14 februari
Veckoprogram:
Tisdagar 19:00-20:00
Bön & Bibelläsning!

!

Fredagar 19:30-22:00
(Jämna veckor)!
Late Night i Kyrkan!
Sista tillfälle: 20 maj!

Predikan: Lars Svensson!
Joel Parsmo. Märtha-Greta Halldorf!

20 februari kl 17:00
Predikan: Ingemar Helmner!
Loay Adam. Lars Svensson. Samuel Mateega
Nattvard!

21 februari kl 18:00 Obs! tiden

!

Predikan: Ingemar Helmner!

Söndagar 17.00
Gudstjänst !

Fredrik & Josefine Alphonce. Lars Svensson

!
!

Kontakt:
Smyrnakyrkan Gårdsten!
Saffransgatan 78!
Pastor Lars Svensson!
Telefon: 0734029191!
lars.svensson@smyrna.se!
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!
!Möteshelg
! med Ingemar Helmner: 20-21
!februari
!Den 20-21 februari har vi glädjen att få ha Ingemar
!Helmner på besök i Smyrna Gårdsten. Ingemar är en
välkänd
och evangelist som uppmuntrar och
!predikarförkunnare
i hela Norden. Gudstjänsterna är på
!lördagen runtom
den 20 februari kl 17.00 och söndagen den 21
februari kl 18:00. På lördagen firar vi gudstjänsten på
arabiska och svenska. Varmt välkommen till Smyrna
Gårdsten!!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
28 februari
! Johannes Magnusson!
Predikan:
! Söderström
Patrick
!
6 mars
!
Predikan: Anders Svedstam!
!
David Lindberg, Sven-Olof Dahlgren!
!
Nattvard
!
13 mars
!
Predikan: Lars Svensson!
!
Glädjeskaparna. Margith Greby!
!
20 mars - SUPERSUNDAY
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! 10 april - ”Andligt liv”
! Predikan: Lars Svensson ”Ledd av anden”!
! 17april - ”Andligt liv”
! Predikan: Cornelia Forsberg ”Andens gåvor”!
! 24 april - ”Andligt liv”
Mark Beckenham ”Formad av
! Predikan:
Anden”!
! 1 maj - ”Andligt liv”
! Predikan: Mattias Eklöf ”Helande i Anden”
! Nattvard!
! 8 maj - ”Andligt liv”
Predikan: S-O Dahlgren ”Barmhärtighet och
gästfrihet genom Anden”.!

15 maj - ”Andligt liv”
Predikan: Lars Svensson ”Tungotalet”!

22 maj
Predikan: Urban Ringbäck!
Fredrik & Josefine Alphonce!

29 maj
Predikan: Margith Greby

!
Kl 11:00 i Smyrna Centrum. Hållplats:
!
Hagakyrkan!
! - Påskdagen
27 mars
Obs! Ej Gudstjänst I Gårdsten!

Predikan: Märtha-Greta Halldorf!

!

Lars Svensson

3 april - ”Andligt liv”

!

Predikan: Joel Macinnes ”Fylld av Anden”!
Nattvard!
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Late night I Kyrkan

!
!
!
!
!
!
!
!
!

På fredagar jämna veckor möts vi
med ett 20-30 tal ungdomar i
kyrkan. Det är mycket skoj, energi,
och god gemenskap. Nedan är ett
foto från en av våra samlingar i
våras då vi hade besök av ett team
från ”Youth with a mission” som
delade sina livsberättelser om sin
tro på Jesus.
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Hjälp till!

! Vill du vara med och hjälpa till
! Smyrna Gårdsten? Det kan gälla att
vara med i en städgrupp, ordna med
! fikat efter gudstjänsten, vara med i
! söndagsskolan eller hjälpa till på
med ungdomar på
! samlingarna
fredagarna. Ta en kontakt med Lars
! Svensson på 0734029191 så hjälper
! han dig vidare.!
! Ge din gåva
! Du kan stödja vårt arbete genoatt ge
en gåva på följande sätt:!
!
Plusgiro: 4 40 80-0, Märk
! inbetalningen ”Gårdsten Swish: 123
! 588 1644, Märk inbetalningen
! ”Gårdsten”
!
!
!
!
!
!

!
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