PÅ GÅNG I FOLKUNGAKYRKAN
VARMT VÄLKOMMEN TILL FOLKUNGAKYRKAN!
I På gång i Folkungakyrkan får du information om vad som händer och sker i Folkungakyrkan den
närmaste tiden.
För att bäst hålla dig uppdaterad om vad som händer under veckorna så får du gärna gilla vår
Facebooksida: http://www.facebook.com/folkungakyrkan Där läggs aktuell information om
samlingar upp. Du kan även hitta det här brevet på vår hemsida under fliken Aktuellt.

BIBELSTUDIER

BÖN

LOVSÅNG

Följande tisdagar
kl 18:00 - 19:30
Bibelstudier tillsammans med
Christer Roshamn.

Följande söndagar
kl 18.00 -19.30
Bönekväll i kyrksalen.

Första onsdagen i varje månad
möts vi i kyrksalen kl 18.30 20.00 för att lovsjunga Gud
tillsammans.

Alla kan profetera
7 maj

5/5, 12/5, 26/5, 9/6
samt 16/6

Att leda människor till Jesus
21 maj

BESÖK AV MICAEL GRENHOLM 28/5
Tisdag 28/5 18.30 - 20.00, i kyrksalen,
Micael Grenholm talar utifrån sin bok "Dokumenterade mirakler".

TONÅR
Varje fredag, under terminen, kl 18.00-20.30 är det
Tonår i Folkungasalen.
Tonår är för dig som går i 7:an och uppåt. Från kl 17
går det att droppa in och öva lovsång, drama, baka,
fixa fika eller bara vara.

Vi möts följande tillfällen innan sommaruppehållet:
FREDAG 3/5 & 10/5

EJ 17/5 men LÖRDAG 18/5 träffas vi i kyrkan för att se Eurovision finalen tillsammans, kl.20 - 24.
Ät middag innan du kommer, vi bjuder på snacks och dricka!

FREDAG 24/5, EJ 31/5
Avslutning FREDAG 7/6 + picknick i Vitabergsparken efter gudstjänsten söndag 9/6.

STHLM GROOVE SCENE 13/5
Nästa Sthlm Groove scene, Café String, Nytorgsgatan 38, 13 maj, kl 19-21.
Då kan du bl.a lyssna till Christer Roshamn som spelar och sjunger.
Kolla gärna in Sthlm Grooves egen hemsida
http://www.stockholmsgroove.com/

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Öppna förskolan i Folkungakyrkan har öppet varje
fredag kl 10:00-13:00 under terminstid. Ingång från
gården.
Fikat står uppdukat från kl 10. Runt 11-tiden har vi sång
och berättelsesamling. Det går bra att värma medhavd
lunch.
OBS! Stängt 31/5
Terminsavslutning 7/6

STHLM GROOVE FLYTTAR
UT PÅ FOLKUNGAGATAN!
Stockholm Groove flyttar ut på
Folkungagatan 90, torsdag 6/6!
Kl.12-19, livemusik & öppen kyrka.
Vill du hjälpa till? Vi behöver volontärer!
Maila Eric Haney om du kan hjälpa till
erichaney.go@gmail.com

PICKNICK I VITABERGSPARKEN 9/6
Efter gudstjänsten 9/6, ca kl 12.30, går vi tillsammans iväg till Vitabergsparken och delar
gemenskapen. Ta med en picknickkorg och kom!

TISDAGSTRÄFFEN
Du som är dagledig är varmt välkommen att dela gemenskapen på Tisdagsträffen.
Ingång från gården.
Vi möts i Folkungasalen och startar med fika 13.00. Vi lyssnar till en gäst från 13.30 och avslutar
samlingen 14.30 med en enkel andakt.
14 maj, ALEF, Hélène Boëthius (arbetar bl.a med läsundervisning i Kongo & Uganda)
28 maj, Aktivitetsteam

GIVE-IT-AWAY 18-19 JUNI
18-19 juni vill vi på ett särskilt sätt ge vidare Guds kärlek till
människor på Södermalm.
Dagarna kommer att innehålla bön & lovsång, undervisning,
outreach och kvällsmöten.
Alla (oavsett ålder) är välkomna att vara med!
Fika till självkostnadspris.

Vill du hjälpa till med att ordna en enkel lunch,
kvällsmat, fika under dagarna?
Kontakta Christer Roshamn eller Eric & Anissa Haney.

Anmäl dig till dagarna senast söndag 16/6!
För anmälan, frågor, detaljerat program, kontakta:
Christer.roshamn@folkungakyrkan.org
erichaney.go@gmail.com
anissahaney@gmail.com

ISRAELKVÄLL
Torsdag 23 maj 18.30 - 20.30 i Folkungasalen
Ingång stora porten på framsidan

Hänger hela världens framtid på Jerusalem?
Rubriken hämtad ur Tomas Dixons bok, som vi
samtalar om.
Välkomna! /Rune & Lennart

ATT SKRIVA IN I KALENDERN...
17-23/6 Torpkonferensen på Torp
26-30/6 New Wine sommarkonferens i Vänersborg
3-7/7 Sommarsmajl på Hjälmargården

GUDSTJÄNST SÖNDAG KL 11.00
Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst, DU är varmt välkommen!

5 maj Jesus känner med oss
Gudstjänst med predikan av Christer Roshamn

2 juni Jesus lämnar ingen kvar
Gudstjänst med predikan av Josef Forsling

12 maj Jesus förlåter synd
Gudstjänst med predikan av Christer Roshamn

9 juni Jesus ger oss den andra chansen
Gudstjänst med predikan av Christer Roshamn

19 maj Jesus befriar den som är fången
Gudstjänst med predikan av Maria Furusand

16 juni Jesus helar och upprättar
Gudstjänst med predikan av Christer Roshamn

26 maj Jesus kallar människor
Gudstjänst med predikan av Christer Roshamn

Folkungagatan 90,116 22 Stockholm
T: Grön linje Medborgarplatsen
www.folkungakyrkan.org

