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Läs om:

“Sök först Guds rike och 
Hans rättfärdighet, så skall 
ni få allt det andra också.”                                    

                          Matt. 6:33
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Att få ett vedträ att brinna är 
ingen enkel sak. Hur många 
misslyckade braständningar 

har vi inte erfarit! Ändå lärde vi oss 
tidigt de teoretiska grunderna. För 
att få eld, krävs det: ett brännbart 
ämne + syre + värme! 
Trots det är det ibland 
en utmaning att få elden 
att flamma upp och ta 
sig ordentligt!
Men vi har också lärt oss 
att det är mycket enklare 
att få ett nytt vedträ att 
ta sig, när det redan 
finns en brinnande 
brasa. Det är bara att lägga på och 
t.o.m. ett surt vedträ kommer snart 
att brinna som de andra! 
Guds tanke med sin församling 
på jorden, är att vi skall vara 
en värmande, upplysande och 
livgivande brasa som kan värma 
och tända andra. Församlingen är 
ju summan av de människor som 
älskar Jesus och församlingens 
verkningsgrad avhängig av om våra 
hjärtan är brinnande i oss. 
Det behövs inte så många vedträn, 
tätt tillsammans, för att lyckas tända 
en eld! 

Vi kan läsa i Luk. 24 om lärjungarna 
som kom till Emmaus en kväll. De 

delade en måltid och hade ett långt 
samtal med en främling som de 
allt för sent förstod var Jesus själv. 
De hade träffat Honom förut, de 
samtalade med Honom och åt med 
Honom… och ändå kände de inte 

igen Honom förrän Han 
var på väg att bryta upp 
ifrån dem! Deras efter-
följande slutsats löd: 
”Var inte våra hjärtan 
brinnande i oss, när Han 
talade med oss…” ?
Trots att vi finns i en värld 
med kyla och ensamhet, 
kan Du bevara Ditt hjärta 

brinnande för Gud.
Det dagliga samtalet med Honom, 
gemenskapen med de andra 
”vedträna” och allt gott arbete i 
församlingen hjälper dig att bevara 
elden och passionen. Du bidrar 
till att andra människor också kan 
värmas och tändas för Gud! 

“Tänd Din eld i 
mitt hjärta och låt 

världen få se att Du 
lever och är full av 
kärlek, het. Låt mitt 
ljus skina klart. Ja, 

jag vill gråtande be:
Herre visa Dig, i Din 

stora härlighet!”

Vedträn och brinnande hjärtan!
En av mänsklighetens största och 
viktigaste bedrifter var att uppfinna 
effektiva sätt att göra upp eld och att 
hålla elden vid liv. 
Men Gud väntar fortfarande på att 
elden i människors hjärtan ska tändas 
och brinna klart för Honom!

Tänkvärt

•Höstens spännande program
 •Församlingens ungdomsarbete
   - Fredagsmix - Söndagsskolan

    •Vedträn och brinnande hjärtan!

Du är ALLTID 

välkommen till 

Senorens 

Missionshus!
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Innehåll i denna tidning

Kontakta oss

Senorens Missonsförsamling
c/o Jan-Evert Manneklint
Södra Torprundan 13
373 02 Ramdala
0455 - 442 52

E-post:
info@senorensmissionshus.se

Hemsida:
www.senorensmissionshus.se

Det går alltid bra att kontakta oss i Senorens Missionsförsamling, både via 
brev, e-post eller telefon. Välkommen med din fråga eller fundering!
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Söndagsskolan – Bibelstudie & bön

Bibelstudie & bön
En grundsten för verksam-
heten är tisdagskvällarnas 
Bönemöten, då vi samlas 
kring Bibeln som är Guds 
ord. Där studerar vi Bibelns 
fantastiska och fängslande 
budskap. I en trygg och 
avspänd gemenskap sam-

talar vi såväl om Bibelns 
undervisning och budskap 
som om egna erfarenheter 
och frågor som känns an-
geläget att dela med sig av. 
Vi sjunger tillsammans och 
avslutar kvällen med bön 
och förbön.

  Tisdagar kl. 19:00

Frågor?!
Om Du undrar vad Fredagsmix är för något och vad 
vi brukar göra mm. så kika gärna in på hemsidan. 
Har Du ändå frågor så slå gärna en signal eller skicka 
ett sms eller mail till Mathias på:  

Mobil/SMS: 0739-593716, Hem: 0455-44244 
Email: matman@email.com

Vi startar höstterminenFredag 11 september kl. 19:00  i Missionshuset på Senoren!

Fredagsmix

WWW.FREDAGSMIX .SE

Alla tjejer och killar från klass tre och uppåt 
är välkomna med på häftiga fredagskvällar 

med uteaktiviteter, ishall, bowling, pyssel, 
kiosk, fika, andakt och mycket mer! 

Vi ses väl på Fredagsmix?!

Allt du behäver veta och lite till finns på:

Mix-kiosken är öppen varje 

Fredagkväll!

Läskbacksklättring!
Full fart på innebandyplanen!

Ett glatt 
besök 
i ishallen!

Se fler bilder och vårens 
program på fredagsmix.se

Söndagsskolan
Alla söndagar 

kl. 10:00 - 11:00
Alla barn från 3-4 år och uppåt är 
välkomna med på Söndagsskolan.

På söndagsskolan brukar vi:
• Leka lekar • Berätta ur Bibeln

• Klippa, klistra och pyssla • Sjunga tillsammans
• Träffa Mimmi och Morgan • ... och mycket mer!

Välkommen!

Vi börjar    den 13/9!

Boka redan nu in helgen 23-24 april 2016! Då får 
vi besök av sångevangelisten Carl-Olov Hultby 
till Missionshuset! Ett mycket spännande besök, 
missa inte detta! 

Besök av Carl-Olov Hultby våren 2016!
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Mötesprogram hösten 2015

13/9 15:00
Gemensam gudstjänst i Sturkö Missionskyrka. 
Sjukhuspastorn Louise Sundkvist och 
Senorenteamet medverkar.

27/9 18:00 Sång- & vittnesbördsmöte. 
Alla har vi något att tacka Gud för! 

3-4/10

Möteshelg med Elvor & Jan Ohlin från 
Göteborg. Församlingens sångare 
medverkar. Lördag kl. 19:00 
Söndag kl. 11:00 & 18:00. Månadsoffer sept.

14-
18/10

JKS Höstkonferens i Jämjö. Medverkan bl.a. 
av Anders Sjöberg. Se sep. annonsering.

8/11 18:00 Besök av Ann & Calle Malmstedt som 
sjunger och talar. Månadsoffer okt.

20-
22/11

Möteshelg med besök av Conny Söder 
från Hönö. Fredag-lördag kl. 19:00. 
Söndag kl. 11:00 & 18:00.

6/12 15:00
Söndagsskolans julfest. Barn, ungdomar 
och ledare medverkar. Insamling till barn- 
och ungdomsverksamheten. 

12/12 19:00
“Minns Du Sången” med 10-i-topp. Julens 
sånger. Rösta på din favoritsång och vinn 
kvällens pris. Servering. Månadsoffer nov.

26/12 15:00 Annandagsgudstjänst. 
Insamling till yttre missionen.

6/1-16 18:00 Trettondagsfest med besök av LP-vännerna 
från Karlskrona. Servering. Månadsoffer dec.

Se hela programmet och den senaste informationen på:

www.senorensmissionshus.se

Elvor och Jan Ohlin kommer från 
Göteborg och har i många år arbetat 
som fältmissionärer / evangelister i 
Bohuslän bl.a. på skolor och bland 
utslagna människor. De har tidigare 
besökt Missionshuset några gånger 
och vi ser mycket fram emot att 
återigen få mötas. 
Varmt välkommen att lyssna till Elvor 
och Janne i Missionshuset 3-4 oktober.

Conny Söder är pastor som i många 
år bl.a. varit verksam i Pingstkyrkan i 

Kumla. Han är numera bosatt på Hönö 
och reser runt till olika platser med det 

glada budskapet om Jesus! Connys 
hjärta har alltid brunnit för de “små 
männsikorna” i samhället, för barn- 
och ungdomar, LP-verksamhet och 

för invandrare. Vi ser fram emot att få 
mötas i Missionshuset, 20-22 november.
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