Program
juni – oktober 2020
TISDAGAR JÄMNA VECKOR
MED START 1 SEPT 18.15-18.45

Rastplats

EN STUND ATT LÅTA AXLARNA SJUNKA
OCH TALA MED GUD OM LIVET
Inledning, musik, vi i lyssnar till en av helgens
bibeltexter, mediterar, ber, lyssnar och funderar
över vad Gud vill säga oss genom dem. I
tystnad. Musik och välsignelsen avslutar.
EFTERTANKE
Efter Rastplats inbjuder vi den som önskar till
samtal kring reflektioner och frågor utifrån den lästa
bibeltexten. Det du vill dela. Avslutas senast 20.00.
9 OKT, 27 NOV & 11 DEC

Omega

SAMTAL, FUNDERINGAR OCH BÖN
INFÖR HELGENS TEXTER
För alla som har en stund över
Kaffe och te

RETREATER 2020
6 - 11 SEPT

En tid för ro,
en tid för bön

RETREAT MED PERSONLIG VÄGLEDNING
12 - 15 NOV

Gud i verkligheten

RETREAT MED PERSONLIG VÄGLEDNING
Fler reatreater och mer information finns bifogat
eller på www.styrsomissionskyrka.se
OBS Vi håller oss uppdaterade om
Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Vi
kommer inte om vi har förkylningssymptom, vi
håller avstånd och tvättar noga våra händer. Vi
blir max 50 personer. Vid eventuella ändringar
och/eller justeringar av programmet se
församlingens instagramsida: styrsomissionskyrka
och hemsidan: www.styrsomissionskyrka.se

Styrsö
Missionskyrka

AUGUSTI

SEPTEMBER

Paus i sommarkväll

UNDER SJU ONSDAGSKVÄLLAR
Med start 1 juli, får vi njuta av sånger och
reflektioner från både nya och gamla vänner.
För mer information se bifogat blad.
SÖN 23 AUG 11.00

”Jag sträcker mina
händer mot dig, öppnar
mig som törstig jord”
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Kören med komp.
Att höra & göra. Även detta års valda tema är
Delande och i vår cirkel läser vi: Vårt gemensamma och
mitt personliga engagemang är grundat i Jesus Kristus
och ett uttryck för omsorg om andra människor! Denna
omsorg bär vi tillsammans. Välkommen att dela ord,
tankar, sånger, något till fikat. Eller kom ändå. Du är
bemyndigad. Välkommen!
STORFORUM VID KYRKFIKAT
TIS 25 AUG 19.00

”Vad är då en människa?”
I DEN TID SOM ÄR NU!
CAFÉKVÄLL MED SAMTAL
Kvällen inleds med ett samtal mellan
Henrik Åhsberg och Lena Huld.
Henrik är specialist i allmänmedicin och
arbetar på Närhälsan Styrsö.
TORS 3 SEPT 19.00

I din stillhet

CAFÉKVÄLL MED BENGT GUSTAFSSON
Sång o musik Ewa Hansson & Calle Huld
Än en gång får vi slå oss ner vid hans fötter!
Bengt Gustafsson, teolog och psykoterapeut som
jobbat på S:t Lukas i Göteborg och Skövde, varit präst
på Själavårdsinstitutet Lilleskog i 10 år och nu senaste
tiden har han varit präst i Hjo. Han har talat om nattens
betydelse, var hemma är någonstans, att ”vägen valde
dig”, om kärleken till begynnelserna och möjligheterna
bortom det mätbara. Med vishet, kunskap och
erfarenhet låter han oss smaka djupens hemligheter.
SÖN 6 SEPT 17.00

Mötas och bemöta
GUDSTJÄNST
Sång och musik Stefan Jämtbäck
Lena Bergström och Lena Huld
MÅN 7 – TORS 10 SEPT 18.15

VARDAGSMÄSSA
EN ENKEL NATTVARDSANDAKT
För den som vill smaka lite av
retreatens närvaro och stillhet

TORS 17 SEPT 19.00

Mitt i allt

MILJÖKÄMPE GENOM LIVET - EN
RESA I HOPPETS TECKEN
En samling för kropp, själ och ande, med personliga
berättelser om vad tron innebär i vardagen.
Berättelse - Ida Karlsson
Reflektioner och sång om en livsresa i när och fjärran
och mellan hopp och förtvivlan - från miljöintresserad
smålänning till Chalmersforskande Donsöbo
SÖN 20 SEPT 11.00

Nåd och förvandling

GUDSTJÄNST, KYRKFIKA, FÖRELÄSNING
OCH SAMTAL OM PAULUS
PA Sahlberg & Lena Huld
Sång och musik Magdalena Bergman & Calle Huld
PA är pastor i Equmeniakyrkan och har under många
år ägnat sig åt att forska kring Paulus. Nu aktuell
med en ny bok nåd&förvandling. Han menar om vi
förstått Paulus bättre hade det förändrat mycket av
vårt tänkande. Frågor han behandlar är: Hur blev
Saul Paulus den han blev, vad gjorde kyrkan med det,
och vad gör vi? PA bor i Frillesås och är ordförande i
föreningen Vallda kapell – berättelsernas rum.

Med hela mitt hjärta

FÖRSAMLINGSRETREAT
Retreaten inleds med morgonbön och frukost kl 8.15
lör 3 okt och avslutas med gudstjänst och kyrkfika kl 11
sön 4 okt. Följs upp med samtal och samlingar under
veckan.
Kostnad 1000kr
Anmälan retreat@styrsomissionskyrka.se
SÖN 4 OKT 11.00

Med hela mitt hjärta
GUDSTJÄNST
Lena Huld
Sång och musik Ewa Hansson,
Magdalena Bergman & Calle Huld
TIS 6 & ONS 7 OKT 18.15

VARDAGSMÄSSA
EN ENKEL NATTVARDSANDAKT
TORS 8 OKT 19.00

Minnesmärken

PAUS I HÖSTKVÄLL
Emma Boije och Linda Payerl
Vad väljer vi att se i det vi ser? Om vi ser bortom det
mest uppenbara, vrider och vänder lite på intryck vi får
och tillåter oss att leka med dem, vad säger Gud till oss
då? ”Guds ord är levande och verksamt” (Heb. 4:12) Vi
har en levande Gud som längtar efter att visa oss och
ge oss nya minnesmärken. Den här kvällen delar Emma
och Linda med sig av några av sina minnesmärken, från

OKTOBER

LÖR 3 OKT - SÖN 4 OKT

bland annat Styrsö, i ord och toner.
Till vardags arbetar Linda som kantor i
Björkekärrs församling i Göteborg och Emma som
församlingspedagog i Furulunds församling i Partille.
TIS 13 OKT 19.00

Att ge det meningslösa
en mening
CAFÉKVÄLL MED LARS LILLED
Sång och musik Mariana Pevantus & Calle Huld
Kvällen innehåller möten, episoder och reflektioner
med utgångspunkt i arbetet med människor som
har drabbats av det värsta, som är i kris och ofta
traumatiserade. Om vi inte redan har sådana
erfarenheter, vet vi i djupet av oss att vi är bara ett
fotsteg från detta. Hopplöst och dystert? Snarare
realistiskt och möjligt. Vi är gjorda för att klara
stora påfrestningar, men det underlättar att ha
medresenärer. Vad kan vi göra för, och betyda för
varandra när livet vänder oss ryggen? Lars Lilled har
arbetat i Göteborgs stad som Krissamordnare med
socialt arbete, mångfald och integration, hållbarhet och
utveckling. I större skala tog krisarbetet sin början efter
branden på Backaplan. Ett uppdrag som kom att vara
i 20 år och ledde till engagemang i Tsunamin, andra
ungdomskatastrofer, Utöya mm.
SÖN 25 OKT KL 11

Den missförstådde Jesus

GUDSTJÄNST, KYRKFIKA, FÖRELÄSNING
OCH SAMTAL OM LUKAS
Lennart Thörn
Kören
Lennart har bland annat varit pastor i Saron, Göteborg,
och lärare på Göteborgs universitet. 2017 kom han ut
med ”Ordets tillblivelse”, en kommentar till Lukas i
Libris kommentarserie Nya testamentes budskap - för
bibelläsare som vill förstå mer. Föreläsningens tema:
”Lukas tre världar”.

Styrsö Tångenväg 71
Styrsö430 84 Styrsö
Missionskyrka
lena@styrsomissionskyrka.se
070-884 37 17
Swish: 123 196 3438
Bankgiro: 520-4672
retreat@strysomissionskyrka.se Bankgiro (retreat): 246-6548
www.styrsomissionskyrka.se

