
     Upp:2020.03-15  

MARS 

 

Sönd  01  11.00 Gudstjänst med nattvardsfirande 

     Barnens söndag, ungdomsgrupp, café 

     Nadia m.fl 

 

Onsd  04  19.00  Bön med ledarteamet 

 

Sönd  08  11.00  Gudstjänst med predikan, lovsång,  café 

     Jan m.fl.Sportlov  

 

Onsd  11  19.00  Bön med ledarteamet 

 

Sönd  15  11.00 Gudstjänst med Hortlax Gospel 

 

Onsd  18  19.00   Lovsångskväll och bön 

 

Sönd  22 11.00 Gudstjänst med predikan, lovsång, Barnens söndag, café 

 

Lörd 28  – Lörd 4/4 Konstutsällning med Utförsäljning  av Arnes tavlor, 

     Tid:28/3 och 4/7 kl. 11-15 

     29/3 – 4/4 kl. 14-17 

 

Sönd  29  11.00 Gudstjänst med predikan, lovsång, Barnens söndag, café 

 

 

APRIL 

 

Sönd  05  11.00  Gudstjänst  

 

Tisd  07 18.00  Ungdomsledarsamling 

 

 

VARJE VECKA: 

 

Måndagar  eller onsdagar  Se annonsering   19 – ca 20 Bön. 

 

Tisdag 10 - 12  Café 



 

Varannan  Fredag, Ojämna veckor 19-20.30 ca  Ungdomssamling 

 

 

Just nu lever vi alla i en tid av snabba förändringar. Vi följer de rekommendationer som 

myndigheter ger samt Evangeliska Frikyrkan (EFK) angående Corona-viruset. 

Vi är noga med handtvätt och hygien och undviker att ta i hand och kramas. 

Predikoturerna hinner ibland bli inaktuella innan helgen så vi rekommenderar att titta på 

hemsidan och/eller se till att du får SMS innan söndagen. 

Men i nuläget fortsätter vi med Gudstjänster söndagar kl. 11.00 och uppmuntrar varandra att 

”vara vid Gott mod” ! Jesus seger gäller alltid i alla tider! 

 
 

 

 

 

Om du önskar veta varje vecka vad som händer så skicka ett sms till  070-6431480 så 

kommer du med på grupputskicket med uppdaterad information. 

Du kan även anmäla dig på betelgruppens facebok-sida 

     

Nästa betalning på kyrklånet är 29 Mars  då vi ska betala ca 40 000 kr varav 25 000 är 

amortering. Och efter det den 29 juni 

 

Församlingens konton: 

Församlingskassan Bankgiro: 5816-3668, SWISH: 123 396 7627 

Byggnadskassan: Bankgiro 675-4667 

 
Team i Norr Bankgiro: 5456-9959, SWISH: 123 527 8460 

 

Vi är tacksamma för alla som skickar in gåvor till församlingen via internet, men även alla 

kontantoffer. 

 

Det är många olika saker som pågår i Betelkyrkan. 

Titta gärna på anslagstavlan i kyrkan eller på vår hemsida www.betelrosvik.se för uppdatering av 

aktuell information. 

 

För att få aktuell information via e-post skicka gärna ett mail till 

janzetter@gmail.com eller 

betel.rosvik@gmail.com  

 

 

 

 

 

Vissa samlingar sker i samarbete med studieförbundet Bilda 

                  

  Med reservation för ev. ändringar 

 

 ALLTID VÄLKOMMEN TILL BETELKYRKAN 

http://www.betelrosvik.se/
mailto:betel.rosvik@gmail.com

