Eter 50 år och över 2 miljoner sålda böcker fortsätter En herde ser på den tjugotredje psalmen att inspirera och uppmuntra med numera klassiska insikter om
den gode Herden - Jesus Kristus.
Med sina egna erfarenheter som fåraherde leder Phillip Keller läsaren in i de
dolda sketter vi upptäcker på de gröna
ängarna och vid vatten där vi finner ro.
Författaren uppenbarar nya dimensioner
av Herden och hans omvårdnad om sina
får i Bibelns kanske mest kända och älskade psalm. Upplev psalm tjugotre på ett
nytt sätt. Se med den gode Herdens ögon,
vidrör med hans händer och känn med
hans hjärta i den här fängslande skildringen av vår Herre och oss själva - fåren i
hans hjord.

För ev. ändringar i programmet, se predikoturen i
BLT och Sydöstran varje fredag.

Fågelmara Missionskyrka
Besöksadress: Bofinksvägen 9, Postadress: Box 101, 373 05 Fågelmara,
info@fagelmaramissionskyrka.se, www.fagelmaramissionskyrka.se
Tillförordnad föreståndare: Martin Gustavsson, 0706-83 96 82
Ordförande: Mats Fredh, 0735-11 07 35
Församlingens plusgiro: 87 64 33-4, SMU:s plusgiro: 83 47 88-2
Församlingens Swish: 123 337 57 63 - Bokbordets Swish: 070-77 40 220 (Birger)

Olsängsgården
Olsäng, 373 05 Fågelmara, Telefon: 0455-36 80 09
E-post: olsangsgarden@telia.com, www.olsangsgarden.se Bankgiro: 5120-4451
Bokning: Håkan Berg 0703-652327 & Ann-Helen Berg 0708-665232
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Birgers Bästa
Bokbordstips!

Inget är som förut – allt är som vanligt…nästan!
I tider då invanda levnadsmönster ställs på prov, eller till och med måste förändras,
det vi i dagligt tal kallar för kristider, brukar människor reagera högst olika. En del fortsätter som vanligt, andra reagerar med bestörtning över situationen och en del anpassar sig. Vilken av dessa grupper känner Du att Du tillhör?
Coronaepidemi har sannerligen ”rört om i grytan” för oss och kraven på oss alla, har
ställt saker och ting på huvudet för oss. Allt i från inställda tandläkarbesök till veckohandlingen i affären, eller från uteblivna fikastunden med vänner till gudstjänstbesöken i våra kyrkor. Vi har fått lära oss att två meter är längre än vi tror. Hur som helst, så
tvingas vi att förändra våra vanor, vare sig vi vill det eller ej.
För oss i Fågelmara Missionskyrka har det också medfört en hel del anpassningar.
Verksamheterna har under en tid, mer eller mindre legat nere. Bönesamlingarna på
måndagar har dock kunnat fortgå som tidigare, då man kunnat hålla säkerhetsavstånd
under samlingarna.
Efterhand som vi anpassat oss, har vi nu efterhand kunnat få igång en del verksamhet,
där vi återigen vill bjuda in Dig som vill delta. I det programblad som Du nu håller i Din
hand, kan Du ta del av det vi kommer att kunna dela med Dig under maj och juni månad.
Vi kommer bl.a. att ha Öppen kyrka i Fågelmara varannan söndag, till vilken Du är välkommen, mellan 10 – 12. Där kan vi sjunga, dela bibelord och bön tillsammans, samt
under säkerhetsavstånd, dela gemenskapen med varandra. Vidare kommer vi andra
söndagar att spela in sång- och andaktsstunder, vilka kommer att kunna ses i efterhand
på Youtube eller Facebook.
När och hur vi kan återgå till ”mera normala” rutiner vet vi i nuläget inte. Detta styrs av
sjukdomsspridningens nyckfullhet och myndigheternas restriktioner.
Tills dess får vi ta hand om varandra på bäst möjliga sätt och lita på att Gud har omsorg
om oss. Genom krisen bär han oss. Han har lovat att vara med oss, vad som än händer.
”Var dag är en sällsam gåva,
En skimrande möjlighet…!

Välkommen att ta del av Fågelmara Missionskyrkas program och välkommen till kyrkan!
Med vänlig hälsning,
Mats Fredh, Styrelseordförande

Maj
Vecka 20

Sön 10

Juni
(grupp 3)

10.00 Öppen Kyrka.

Vecka 24

Mån 01 14.00 Bön & Fika
Sön 07

Vecka 21

(grupp 1)

10.00 Öppen Kyrka.

(grupp 4)

Mån 11 14.00 Bön & Fika

Vecka 25

Sön 17

Mån 08 14.00 Bön & Fika

Distansgudstjänst med
Dan-Inge Olsson.
(Visas via Youtube)

Vecka 22

Sön 14

(grupp 2)

Distansgudstjänst med
Anders Börjesson och Gun
Olsson m. fl.
(Visas via Youtube)

(grupp 5)

Mån 18 14.00 Bön & Fika
Tor 21

Sön 24

10.00 Friluftsgudstjänst i Krogsnäs
med Mats och Kerstin
Fredh.
(Medtag egen fikakorg)

10.00 Öppen Kyrka

Vecka 23
Sön 31

Vecka 26

(grupp 3)

Mån 15 14.00 Bön & Fika
Sön 21

10.00 Öppen Kyrka

Vecka 27

(grupp 4)

Mån 22 14.00 Bön & FIka
(grupp 6)

Distansgudstjänst med Mats
och Renée Lindbom.
(Visas via Youtube)

Sön 28

10.00 Bilorientering
Ev. med korvgrillning
utanför kyrkan.

Mån 29 14.00 Bön & Fika

