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Glöm inte att du kan ge

en gåva
En extra påminnelse nu när vi inte
mötts på ett tag, de flesta utgifter
kvarstår. Du kan ge via swish,
bankgiro eller autogiro.

Tack för din gåva!

”Nu gör jag något nytt.
Det spirar redan, märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen,
stigar i ödemarken.”
Jes 43:19
Urgamla ord.
Oerhört aktuella!
Guds folk har varit igenom svårigheter av
alla de slag. Hemlöshet, exil, fångenskap,
torka, fattigdom, vilsenhet, kamp,
förtryck, förföljelse, sjukdomar,
pandemier, våldsamheter, krig, tystnad.
Det är inte annat än att man blir lite
ödmjuk inför allt och allas situation. Men
genom allt kan man se Guds trofasthet, och
Guds skaparkraft, Guds vägledning.
Bibeln berättar den här historian,
kyrkohistorikerna berättar om det, vi lever
det.
Det finns alltid värre situationer, men det
finns också bättre. Det finns lidande i alla
delar av vår värld och genom historien. Och
genom alla tider står också detta löfte från
Gud.
”Nu gör jag något nytt.
Det spirar redan, märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen,
stigar i ödemarken.”
Min bön är att mitt hjärta ska vara öppet
för Guds verk, och för att framtiden
rymmer något nytt, vägar att gå på, stigar
att promenera på. Tillsammans med
varandra och med Herren.
/Hanna-Sara Leones

Juni
Sön 6

10.00 Gudstjänst. Max 50 pers.
Hanna-Sara Leones. Kyrkfika.

Tis 8

9.30 Tisdagsbön.

Juli
Sön 4

Vandringsgudstjänst.
Isak Borén, Bengt Åstrand.
Start och slut i kyrkan. Medtag
fika att inta på gården i kyrkan
efteråt.

Sön 13 10.00 Gudstjänst.
Hanna-Sara Leones. Kyrkfika.
Sön 11 Ingen gudstjänst i Västerport.
Info via Zoom m Sidestams, samt
församlingsmöte. På plats i kyrkan Sön 18 18.00 Våffelcafé med andakt.
eller via Zoom.
Gunnar Krondahl.
Tis 15

9.30 Tisdagsbön.
Sista för terminen.
Höststart 31/8 igen.

Sön 25 Ingen gudstjänst i Västerport.

Sön 20 18.00 Källsgudstjänst.
Håkan o Annette Dersell.
Kyrkfika från 17.30.
Sön 27 10.30 Gudstjänst i midsommartid.
OBS! Plats: Klintagården.
Sön 1
Ihop med Equmeniakyrkan Öland
och sommarölänningar.
Hanna-Sara Leones, Annika Båge.
Möjlighet att köpa fika eller lunch Sön 8
på gården efteråt.

Semestertider
Denna sommar blir våra gudstjänster
under semestertider lite enklare och
ledigare.
Det blir en vandringsgudstjänst kl.10
med start och slut i kyrkan, medtag fika
att inta på gården efteråt. Skulle det
blir ösregn får vi hålla till i kyrkan.
Några blir våffelcafé kl.18 med en
andakt i slutet.

Augusti
18.00 Våffelcafé med andakt.
Sommarpsalmer med
Gull-Marie Blixt.
Ingen gudstjänst i Västerport.

Sön15 10.00 Gudstjänst i kyrkan.
Håkan och Annette Dersell.
Sön 22 18.00 Kvällsgudstjänst.
Hanna-Sara Leones.
Sön 29 10.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
Hanna-Sara Leones
Tis 31

9.30 Tisdagsbön.

Missionsprojekt
Vår församling stöttar två
missionärsfamiljer, bl.a. Gullhaugs.
Var med och ge, och framförallt be för
dem! I dessa tider mer än någonsin!
Vill du swisha en gåva?
Swisha till: 123 468 84 46
(Märk:missionsprojekt)

Församlingsutflykt
12 sept
Vi kan redan börja se fram emot 12/9!
Då blir det en församlingsutflykt som tar
oss utmed kusten norrut.
Allt är inte fördigplanerat än, men vi
kommer stanna till i Nyttorp och
Mönsterås, plus några fler ställen.

Hur blir då hösten…?
Ja, vi har väl all anledning att ställa oss
den frågan. Även i år!
Något vi lärt oss är att inte ha så mycket
framförhållning, och att känna efter vad
vi har för behov, och mående såklart.
Och vad restriktionerna säger
framförallt.
Men vi planerar för en hyfsat normal
höst, så hoppas och ber vi att det blir
så.
I planen ligger såklart att vi ska få
träffas till gudstjänst varje söndag, bön
varje tisdag, att Freestyle ska få träffas,
och att studenterna ska få mötas till
Lördagsbrunch.
Men vi hoppas också kunna få till någon
bönesamling kvällstid, och ev en
studiecirkel kring nån bok, och kanske
en om föräldraskap och relationer.

Vi försöker samåka i bilar, men inte så
många personer i varje bil såklart.
Mer information kommer separat, men
boka in dagen redan nu!

Alla är välkomna!

Följ oss på Facebook
”Västerportkyrkan”

Vi samarbetar med

