Samhällsinformation till alla hushåll
Öppna Förskolan
Tisdagar 10.00 – 11.30
Kontakt: Lisbeth Gustafsson
070 - 870 28 30

Välkommen till

Mötesplats Snäckan (Fritidsgård)
Tisdagar och fredagar
17.00 – 20.00
Kontakt: Rune Vettefors
035 - 463 40
Stickcafé
Varannan tisdag (ojämna veckor)
18.30 – 21.00
Kontakt: Margareta Werneskog
070 - 399 73 23
Hemgrupper
Se hemsidan för mer info.
Förbön
Vill Du ha hjälp att be för något eller
någon?
Fyll i vårt böneformulär på hemsidan, så
hjälper vi Dig!
(Behandlas helt anonymt)
Kontakt
Vakanspastor:
Hasse Nylander
Tel: 035 - 464 64
SMS: 072 – 232 28 80
hasse@nylander.info
http://www.hassesblogg.se
Ordförande: Rikard Lindsmyr
070 – 691 38 43
rikardlindsmyr@gmail.com
Alliansvägen 1
305 96 Eldsberga
Bankgiro: 5727-9549
Swish: 123 018 6015
www.gullbrannakyrkan.com

HAR DU KANSKE ONT I NACKEN?
Kan man ha en sån rubrik på första sidan i en
kyrkas programblad? Vad har det med kyrka och
program att göra?
Jo jag läste för ett tag sen en artikel med rubriken
”Så styr mobilerna våra liv” och funderade igen på
detta att ständigt vara uppkopplad. Såg en bild på
ett fint bord med middag uppdukat på en
restaurang och vid varje kuvert låg det en mobil.
Jag var tvungen att fråga den som lagt upp den
bilden - Ingår telefonerna i menyn. Jag fick svaret
Det är den ständiga följeslagaren, det första man
lägger upp på bordet när man träffas som vänner.
Det kan ju komma nåt som är viktigare än just du
som jag sitter tillsammans med.
Det finns ett belöningscenter i hjärnan som
aktiverar dopaminkickar för alla likes vi får. Då är
det svårt att låta bli att titta i skärmen till den grad
att man kan få ont i nacken.
Det är som om själva livet blir en scen med
skådespelare och publik. Allt finns på skärmen
och vi håller på och tittar och petar i stället för att
leva på riktigt. Om du kan leva ditt liv utan publik
eller utan att vara publik så gör det.
När jag umgås med levande och verkliga
människor i
stället för dom som bara syns och flimrar förbi –
då blir livet värt att leva.
Vad har nu det med kyrkan att göra undrar du
kanske?
Kyrkan är inte en scen – det finns inte skådisar
och publik. Kyrkan är en mobilfri zon, där man har
chansen att möta Gud och Himlen utan Internet.
Tag en paus och andas en stund. Tända ett ljus vara med i bön och sång – lyssna till en predikan
som vill landa just i din vardag. Inga krångligheter
bara en stund av stillhet och vila. Kanske ett
fortsatt samtal där du kan ställa dina frågor om
livets ibland svåra pussel.
Hasse Nylander, pastor

MAJ
Onsdagar ojämna veckor
Kl. 19.00 Bibelstudie i Ankaret

Söndag 6 maj
Kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard
Predikan: Hasse Nylander
Kyrkkaffe

APRIL

Söndag 1 april Påskdagen
Kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Hasse Nylander
Kyrkkaffe
Söndag 8 april
Kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Mikael Holmquist Alsholm
Kyrkkaffe
Söndag 15 april
Kl. 15.00 Församlingsforum
Söndag 15 april
Kl. 19.00 Ekumenisk Bön och lovsång i
Nikolai kyrka, Halmstad
Arr: Halmstad Ekumeniska Bönenätverk

Torsdag - Söndag 10 – 13 maj
SAM:s Årskonferens på Gullbrannagården
Se separat program
Söndag 20 maj
Kl. 10.00 Barngudstjänst
Marie-Louise Alsäter
Kyrkkaffe
Söndag 27 maj
Kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Fredrik Lagerström
Kyrkkaffe
Kl. 19.00 – 20.00 ”Ta en paus”
Stilla musik, bön och förbön.
Nattvard om du vill.
Hasse Nylander
JUNI

Söndag 22 april
Kl. 10.00 Barngudstjänst
Marie-Louise Alsäter
Kyrkkaffe
Lördag 28 april
Kl. 19.00 Cafékväll
Mikael Eklöv, trubadur och kåsör
Arr: Gullbrannagården och Gullbrannakyrkan

Söndag 3 juni
Kl. 10.00 Utflykt till Långeby dalar
Ta med egen fika!
Onsdag 6 juni Nationaldagsbön
Kl. 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Nikolai
kyrka, Halmstad
Arr: Halmstad Ekumeniska Bönenätverk

Söndag 29 april
Kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Hasse Nylander
Sång: Mikael Eklöv
Kyrkkaffe

Söndag 10 juni med nattvard
Kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Hasse Nylander
Kyrkkaffe

Måndag 30 april
Kl. 20.00 Valborgsfirande vid Snäckan
Valborgsmässoeld, vårtal, sång, korvgrillning…

Söndag 17 juni
Kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Hasse Nylander
Kyrkkaffe

JUNI – JULI - AUGUSTI

Med reservation för ändringar.
Info på hemsida och annonsering är alltid
aktuell!

Under sommaren hänvisar vi till
Gullbrannagårdens program!

gullbrannakyrkan.com

Gullbrannagarden.se

