♦

Söndagsskolans avslutning i Däldenäs
söndagen den 12 maj kl 10.
Tipspromenad, lekar, andakt, eget fika.
Alla välkomna!

♦

Scouthajk på Däldenäs 6-8 juni.

♦

Däldenäslägret 6-10 augusti

”Herre, krama mig lite grann
Herre krama mig nu lite grann.
Tack att jag får krypa upp i din famn
och komma som ett barn.”
Så sjunger vi ibland på musiklek i Brokyrkan, Åtorp. Varje
fredagsförmiddag träffas ett stort antal föräldrar med barn
till Musiklek. Det är en stunds sång och spel där man sjunger
gamla och nya barnsånger, spelar rytminstrument från den
blå väskan och sedan fikar och leker i bollhav och
rutschkana. Vi märker att Musiklek är en viktig mötesplats för
småbarnsfamiljer. Det är en möjlighet att lära känna andra
med barn i samma ålder som man själv har och kunna
samtala med människor i samma situation som en själv.

6 mars - 20 april
Läs mer på klimatfasta.nu

Ibland kan vi alla känna oss som ett litet barn. Då är det
skönt att sjunga som vi gör på musiklek: Herre krama mig
lite grann. Visst behöver vi alla nån gång en famn att krypa
upp i. Den famnen vill Gud vara.

Lantmannavägen 1 693 70 Åtorp
www.brokyrkan.com
kyrkanbro@gmail.com
Ordförande Ingmar Ångman 072 084 06 77
Musiker Marie Tjärnbro 070-345 51 36 m.tjarnbro@gmail.com
Brokyrkans Församling bg 5077-6814
Brokyrkans unga
bg 466-5204

Swishnummer 1235261219
Swishnummer 1233443835

PROGRAMBLAD
APRIL - MAJ 2019

Valborgmässoafton i Persbol.

APRIL
Tisdag 2 april 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.
Söndag 7 april 17.00
Gudstjänst i Åtorp. Anders
Bernspång, Jeanette Johansson
och Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.4)
Söndag 14 april 11.00
Gudstjänst i Persbol. Predikan
från CD-skiva med Niklas
Piensoho. Sång av Charlotte och
Matilda Bergstedt. Servering.
(Gr.5)
Tisdag 16 april 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.
Långfredag 19 april 11.00
Gudstjänst med nattvard i
Persbol. Robert och Agneta
Bådagård samt Marie Tjärnbro.
Påskdagen 21 april 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Robert
Bådagård och Prisma. Servering.
(Gr.6)

Lördag 27 april 9.00
Arbetsdag i Däldenäs.
14.00
Ord & Ton på Letälvsgården.
Valborgsmässoafton 30 april
19.00
Valborgsmässofirande i Persbol.
Torbjörn Karlsson, Lena Olsson
och Vårkör. Servering. (Gr.1)

Söndag 12 maj 10.00
Gudstjänst med söndagsskolans
avslutning i Däldenäs. Ingmar
Ångman, Marie Tjärnbro och
Robert Bådagård.
Medtag kaffekorg.

Söndag 19 maj 11.00
Gudstjänst med Bibeläventyret i
Åtorp. Marie Tjärnbro.
Kyrklunch till förmån för arbetet
vid Pagalbo center.
(Gr.4 och Missionsgruppen)

MAJ
Lördag 4 maj 9.00
Arbetsdag i Däldenäs.
Söndag 5 maj 11.00
Gudstjänst i Persbol med
Bibeläventyret. Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.2)
Tisdag 7 maj 11.00
Tisdagsträffens avslutning med
lättlunch och sittgympa i Åtorp.
Vi samarbetar med

Lördag 25 maj 19.00
Sång och musikgudstjänst i
Åtorp med David och Sarah
Åström. Information om och
insamling till BarnSamaritens
arbete i olika länder. Servering.
(Gr.3)

Torbjörn Karlsson, nybliven
fastboende i Rudskoga, vårtalar
vid samlingen som hålls inomhus.
Han är
författare, illustratör
och journalist med
flera år som krönikör
och musikrecensent i
Karlskoga Kuriren.
Det blir även sång av Lena
Olsson.
Efter samlingen är det
kaffeservering, korvförsäljning
samt något skoj för barnen innan
brasan tänds ca 20.30. Vid
brasan finns det också möjlighet
att lyssna till eller sjunga med i
de kända vårsångerna.

Kyrklunch till förmån för
Pagalbo Center.
Brokyrkan stödjer det sociala
arbetet vid Pagalbo Center i
staden Birzai i Litauen. Efter
gudstjänsten den 19 maj har du
möjlighet att äta salladslunch till
ett pris av 75 kr. Pengarna går
oavkortat till sommarens läger
för barn.

