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Andens ledning 
I en församlingsgemenskap är det vanligt att be om Guds 
ledning i samband med utmaningar, men även när det gäller 
det vardagliga livet tillsammans med Gud. Den kristne är mån 
om att vandra tillsammans med Gud, ledd av Gud. Böner om 
Guds Andes ledning ligger till grund för verksamhetsrådets 
planering av vad som ska ske i församlingsgemenskapen, t.ex. 
sådant som du finner på baksidan av detta blad.

Är det självklart att vi kan räkna med Guds ledning när vi ber 
om den? Ps 25:12 ger en antydan till svar: Den som vördar Herren 
undervisar han om vägen han ska välja (FB2015). Ordet vördar 
kan även översättas fruktar. Översättare menar att 
grundtextens uttryck jeré har flera betydelser, som vördnad 
och värme. När vi nu strävar efter att återfinna en ny vardag 
efter en längre tid av utmaningar gör vi klokt i att fortsätta att 
be om Guds Andes ledning. Men vi får även bejaka Bibelns 
ord om att endast den som nalkas Gud i/med jeré kan räkna 
med Guds ledning. Förhoppningsvis kan vi tillsammans få 
upptäcka mer av hur det går till. Välkommen med!

Pastor Thomas

Missa inte Matt 6:33! 1

Fagernäs 

Vi avslutar sommarsäsongen 
med att fira gudstjänst på 
Fagernäs under hela 
september månad. Sista 
gudstjänsten på Fagernäs blir 
den 26/9 med nattvardsfirande 
och sång och musik av Linda 
och David Arwe, som under 
hösten flyttar vidare mot nya 
äventyr i Edsbyn. Lördagen 
den 25/9 kl. 14.00 inbjuds vi till 
Höstauktion! Övrig planering 
finner du på bladets baksida. 

Forsbrokyrkan 

Fr.o.m. oktober månad 
återvänder vi till Forsbrokyrkan 
för gudstjänstfirande och 
andra samlingar. Första 
gudstjänsten blir den 3/10 då 
vi gläds åt att Forsbrokyrkans 
kör äntligen får vara med och 
sjunga! Om du intresserad av 
att sjunga i Forsbrokyrkans kör 
får du gärna kontakta Elisabeth 
Nyman, tfn 070-6707165! 

Smågrupper 

Längtar du efter gemenskap i 
ett lite mindre sammanhang? 
Välkommen att lyssna till 
Samuel Wennstig från Bilda 
som onsdag 6/10 berättar om 
den lilla gruppens stora 
möjligheter! Mer information 
på baksidan.

Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv  
som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället. 
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September - samlingar på Fagernäs 

Sö  5 11.00 Gudstjänst. Linda och David Arwe. 
Söndagens tema: ”Enheten i Kristus” Joh 17:9-11. 

Sö 12 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson. 
             Erika Planeskog. 

Söndagens tema: ”Ett är nödvändigt” Matt 6:31-34. 

Sö 19 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. 
Söndagens tema: ”Döden och livet” Joh 11:28-44. 

Lö  25 14.00 Höstauktion. Loppisbord, korv och fika.  
Sö 26 11.00 Gudstjänst med nattvard. Thomas 
             Jonsson. Linda och David Arwe. 

Söndagens tema: ”Rik inför Gud” Matt 6:19-24. 

Må 27 11.00 Städning i Forsbrokyrkan. 
Ti  28 18.00 Städning i Forsbrokyrkan. 
  
Oktober - samlingar i Forsbrokyrkan 

Sö  3 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson. Kören. 
Söndagens tema: ”Änglarna” Luk 10:17-20. 

On  6 18.30 Inspiration Smågrupper! Intresserad av ett 
             särskilt samtalsämne eller en bok du vill läsa 
             med andra? Vill du prata om livet eller hitta 
             några att be tillsammans med? Bara nyfiken 
             på vad Smågrupper kan vara? Samuel 
             Wennstig från Bilda berättar om den lilla 
             gruppens stora möjligheter. Slut 20.00. 
Sö 10 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Arbrå kyrka. 

Söndagens tema: ”Lovsång” Luk 17:11-19. 

Sö 24 11.00 Gudstjänst. Thomas Jonsson m.fl. 
Söndagens tema: ”Samhällsansvar” Matt 22:15-22. 

Sö 31 11.00 Gudstjänst. Sven Lindström m.fl. 
Söndagens tema: ”Frälsningen” Matt 23:37-24:2. 

Pastor Thomas har ledig helg den 4-5/9 
samt den 9-10/10. 

                 Välkommen! 

Verksamheten sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

Missa inte Matt 6:33! 2

Forsbrokyrkans 
församling i Arbrå         
- en del av Equmeniakyrkan 

Forsbrokyrkan 
Forsbrovägen 4, 821 61 Arbrå. 
Hemsida: www.forsbrokyrkan.se 
e-post: info@forsbrokyrkan.se  
Fagernäs, Norränge, Arbrå. 
Hemsida: www.fagernas.se  
Församlingens bankgiro: 
5509-6424. Swish: 123 235 96 85. 
Pastor och församlings-
föreståndare: Thomas Jonsson, 
Flästa 5959, 821 63 Arbrå.  
Tfn 070-230 33 34, e-post: 
pastor@forsbrokyrkan.se 
Ekumenisk diakon: AnnLouise 
Tjerneld. F.n. sjukskriven. 
Ordförande: Bertil Planeskog, 
Norrängevägen 2, 821 63 Arbrå. 
Tfn 073-813 70 00, e-post: 
ordforande@forsbrokyrkan.se 

Vice församlingsföreståndare: 
David Arwe, Rikesgatan 2, 821 60 
Arbrå. Tfn 070-567 79 32, e-post: 
david.arwe@gmail.com  

Uthyrning: Barbro Planeskog, tfn 
070-372 71 14, e-post: 
uthyrning@forsbrokyrkan.se, även 
Robert Planeskog (adress nedan) 

Forsbrokyrkans Ungdom 
Equmenia i Arbrå 
Bankgiro: 295 – 5821 
Ordf. Robert Planeskog, 
Koldemo Galvvägen 4167, 
821 62 Arbrå. 
Tfn 070-546 66 28, e-post: 
ungdom@forsbrokyrkan.se

mailto:ordforande@forsbrokyrkan.se

	Fagernäs
	Forsbrokyrkan
	Smågrupper
	Andens ledning
	Forsbrokyrkans församling i Arbrå         - en del av Equmeniakyrkan

