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Gudstjänster och samlingar
2021-1
Så länge vi på grund av Coronasituationen inte har möjlighet att öppna upp kyrkan för offentlig gudstjänst firar vi gudstjänst och har andra samlingar på Facebook. Sänds på www.facebook.com/wesleykyrkan.

Gudstjänst varje söndag live på Facebook kl 11:00
Kan efteråt även ses på Youtube

JESU SJU ORD PÅ KORSET (Fastan)
21 februari Fader, förlåt dem (Luk 23:34).
Peter Svanberg predikar
28 februari Redan idag ska du vara med mig i paradiset (Luk 23:43)
Peter Svanberg predikar
7 mars

Se din son, se din moder (Joh 19:26-27)
Steve Swanson predikar

14 mars

Varför har du övergivit mig? (Mark 15:34)
Peter Svanberg predikar
Kyrkkaffe på Zoom efter gudstjänsten

21 mars

Jag är törstig (Joh 19:28)
Albin Åkesson predikar

28 mars

Det är fullbordat (Joh 19:30) P
Peter Svanberg predikar

PÅSKEN
Skärtorsdagen 1 april
18:30 Andakt med Nattvard på Zoom
Långfredagen 2 april
11:00 Fader, i dina händer (Luk 23:46)
Peter Svanberg predikar
Påskdagen 4 april
11:00 Jesus är uppstånden! (Luk 24:5-6)
Albin Åkesson predikar
11 april

Gudstjänst för alla åldrar
Kyrkkaffe på Zoom efter gudstjänsten

KOM HELIGE ANDE!
18 april

Samma Ande som uppväckte Jesus (Rom 8:11)

25 april

Han ska döpa i Ande och eld (Luk 3:16)

2 maj

Jag ska sända en annan Hjälpare (Joh 14:16)

9 maj

Tog ni emot helig Ande när ni kom till tro? (Apg 19:2)

16 maj

Stanna och vänta på vad Fadern har lovat (Apg 1:4)

23 maj

(Pingstdagen) Löftet gäller er (Apg 2:39)

Peter Svanberg predikar
Peter Svanberg predikar
Albin Åkesson predikar

Peter Svanberg predikar
Peter Svanberg predikar
Peter Svanberg predikar

Övrig verksamhet
Lördag 13/3 kl 19:00 Lovsångskväll unplugged live på Facebook
Söndag 4/4 kl 19:00 Lovsångskväll unplugged live på Facebook

Varje tisdag kl 12:00 Lunchbön live på Facebook
Varje tisdag kl 13-15 Öppen kyrka.
Kyrkan är öppen för enskild andakt och för samtal. (Max 8 personer i kyrkan.)
Lördag 27/3 kl 14:00 Årsmöte online
Tisdagsträff, språkcafé, TJIF är vilande tills vidare

Interna samlingar
Livsgrupperna online (De flesta kör Bönekursen den här våren)
Alphakurs online
Bönekurs online (Start 3/2 sedan varannan vecka)
Kontaktpersoner
Alphakurser
Livsgrupper
Musikteam
Streetchurch
Leva Livet (söndagsskola)
Tisdagsträffen
TJIF (för årskurs 3-7)

Lotti Jacobsson, 0702-217159, lotti@limhamnsbegravningsbyra.se
Jens Brakel, 0706 - 30 98 27, jensbrakel@hotmail.com
Anna Blom, 0703-50 70 92, anna.blom@wesleykyrkan.se
Paul Persson, 040 - 13 92 46, paul-persson@hotmail.com
Dané Fritz, 0721-61 20 35, dane.fritz@googlemail.com
Anna-Lena Janséus, 0739 - 89 68 16, anna-lena@wesleykyrkan.se
Agneta Hammarström, 0730-480323, agnetaham@hotmail.com

Tänk att det snart är vår! När vi började det här året kände vi tydligt att det andligt sett redan
är vår. Det finns saker som redan börjat att spira och vi ser fram mot att få se blomning och
skörd. Vi går in i en väldigt fin och spännande tid i och med detta nummer av Wesleybladet.
Det börjar med fastetiden för att sedan gå in i påsken och så fortsätter vi att förbereda oss
också för pingsttiden! Härligt och inspirerande!
Sedan lång tid tillbaka i kyrkans historia har människor mediterat över de sju yttranden som
Jesus gör när han hänger på korset. Det är sju "ord" som på ett särskilt sätt får en djupgående
betydelse för hur vi ser på oss själva i förhållande till det som sker i samband med Jesu korsfästelse. Det är ord som för oss djupare i förståelsen av korsets innebörd. Detta kommer att
vara fokus under fastan och påsken.
Sedan tar vi med uppståndelsens glädje och kraft in i en tid då vi förbereder oss för pingsten.
Vi kommer att tala om den helige Andes funktion i våra liv. Vi kommer att mötas av Jesu
löften om Anden och så till slut få fira hur livet bryter igenom också i pingstens händelser.
Jag hoppas att du vill följa med oss i den här vandringen. Jag tror att den kommer att bli
spännande och givande. Jag tror att Gud kommer att göra saker med oss och jag tror att vi
kommer att se en ny tid framför oss när den här våren övergår till sommar.
Så till slut en hälsning från en av påskens psalmer:
Likt vårdagssol i morgonglöd
Gick Jesus fram ur natt och död
Till liv förutan like.
Därför, så länge världen står,
Det efter vinter kommer vår,
Också i andens rike.
(PoS 198:1)
Peter Svanberg, pastor och föreståndare
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