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   Senorens 
 Missionshus

www.senorensmissionshus.se

“Kom till Mig alla ni som 
är tyngda av bördor. 

Jag ska skänka er vila.”                                    
                          Matt. 11:28

     - Fredagsmix - Söndagsskolan
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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!

www.senorenteamet.se

Ge Din gåva till Senorens Missionsförsamling! 
Swish-nummer: 123 552 69 00
Plusgiro-nummer: 32 68 78-6 
Gud välsigne dig!
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Söndagsskolan – 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 avs-
pänd gemenskap sam-talar 
vi såväl om Bibelns under-
visning och budskap som 
om egna erfarenheter och 

frågor som känns angeläget 
att dela med sig av. Vi sjun-
ger tillsammans och avslutar 
kvällen med bön och förbön. 
Nytt för i år:
Första tisdagen i varje 
månad samlas vi i någons 
hem (enl. separat lista) för 
att läsa Bibeln, be tillsam-
mans och välsigna hemmet 
och de som bor där.   

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:

Välkommen!

Vi börjar    den 12/2!



Mötesprogram våren 2017
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017

4-5/2

Möteshelg med Owe Lindeskär. 
Församlingens sångare medverkar.
Lördag kl. 19:00. Söndag kl. 11:00 & 18:00, 
månadsoffer jan.

18/2 19:00 Besök av pastor Åke Green. 
Församlingens sångare medverkar. 

4-5/3

Möteshelg med Rigmor Holst. 
Församlingens sångare medverkar.
Lördag kl. 19:00. Söndag kl. 11:00 & 18:00, 
månadsoffer feb.

19/3 18:00
Besök av Gideoniterna som berättar om sitt 
arbete med att sprida Biblar. 
Insamling till Gideoniternas verksamhet.

2/4 18:00 Besök av Christina Brohede som arbetat 
som missionär i Kongo. Månadsoffer mars.

13/4 19:00 Getsemanestund. Nattvard.

16/4 11:00

Familjegudstjänst med påskens glada 
budskap! Barn, ungdomar och ledare 
medverkar. Insamling till barn- och 
ungdomsverksamheten. Servering.

Se hela programmet och de

www.senorens
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Mötesprogram våren 2017Mötespro

22/4 19:00
“Minns Du Sången” med 10-i-topp. 
Rösta på din favoritsång och vinn 
kvällens pris. Servering.

12-
14/5

Möteshelg med Pär Alfredsson. 
Församlingens sångare medverkar.
Fre - lördag kl. 19:00. 
Söndag kl. 11:00 & 18:00, mån. offer april.

19-
21/5

Möteshelg med K-G Larsson. 
Församlingens sångare medverkar.
Fre - lördag kl. 19:00. Söndag kl. 11:00 & 18:00.

6/6 18:00
Grillkväll på nationaldagen. Besök av 
Sextetten från Tidaholm. Månadsoffer maj. 
Korvgrillning på uteplatsen efteråt. 

10/6 19:00 Servering!

18-
20/8 19:00 Tältmöte på Senoren! Pär Alfredsson, 

25-
27/8 19:00 Lördag 26/8 MC-Gudstjänst. 

1-3/9 19:00 Tältmöte på Senoren! Ingemar Helmner, 

en senaste informationen på:

smissionshus.se



Läskbacksklättring!

Fredagsmix & Tältmöten!
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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 vårterminenfredag 10 februari kl. 19:00  i Missionshuset på Senoren!

VVVVVViiiii sstta ttVVVV sssssttttttaaaaaarrrrrttttttttaaaaaaaVVVVVViiiii sssssssttttt rrrrrttttttaaaaarttaaaarrrrtttrtttttaaaaaaaaataaaa
ff eedddddddff dddddd

Fredagsmix

WWW.FREDAGSMIX .SE

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

med uteaktiviteter, ishall, bowling, pyssel, 

Vi ses väl på Fredagsmix?!

Allt du behäver veta och lite till finns på:

Mix-kiosken är öppen varje Fredagkväll!

Full fart på innebandyplanen!

tältmöten!
Boka redan nu in sommarens tältmöten så att Du inte missar den härliga 
gemenskapen i tältet! 18-20/8 

Pär Alfredsson, 
Senorenteamet 
m.fl.

25-27/8 
Senorenteamet 
m.fl. 
MC-Gudstjänst 
22/8.

1-3/9
Ingemar Helmner, 
Senorenteamet 
m.fl.

orenteamet



- 7 -

Bibelkryss
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Att tvätta bilen, det är 
nödvändigt. Skulle vi inte 
göra det ibland så skulle 

vi snart inte se ut genom rutan. 
Dessutom hade bilen inte varit 
något vidare trevlig att titta på. 
Tvätta bilen, det 
gör vi gärna. 
För även om 
det ibland är ett 
omak så visst är 
vi måna om att 
bilen ska se fin 
och blank ut?
 
Men hur är det 
med insidan? Insidan på bilen 
kanske inte städas ur lika ofta 
som vi tvättar utsidan. För 
insidan är inte utsatt för andras 
blickar på samma sätt. Insidan 
är det bara vi själva som ser.

Med våra liv kan det 
vara likadant. Vi ser till 
att allting är snyggt och 
prydligt tillrättalagt på 
ytan. Fasaden är blank 
och fin – liksom lacken 
på en nytvättad bil. Men 
insidan glömmer vi bort. 

Gud vill hjälpa oss att städa ur 
våra livs insida. Han är dessutom 
den enda som verkligen kan göra 
något åt smutsen som vi fått med 
oss i livet. Bibeln benämner den 
smutsen som synd. När vi städar 

är det svårt att 
komma åt de 
där smala och 
trånga utrym-
mena som är 
dolda och 
undangömda i 
vårt hjärtas inre. 
Men sådan är 
inte Jesus! 

Han vill med varsam hand rena 
oss från all synd! Hans död och 
uppståndelse visar på en ofatt-
bar kärlek som går på djupet. En 
kärlek som kan hela, upprätta och 
rena. Ja, Jesus gör så rent att det 
inte ens känns som om det skulle 

vara samma hjärta 
längre! 
Han ger dig ett nytt 
hjärta och fyller dig 
men en ny ande - 
Sin helige Ande - om 
du bara kommer till 
Honom!

Vårstädning!
Uppenbarelseboken 21:5 “Se, Jag gör allting nytt!“
Hesekiel 36:26 “Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er 
med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen 
på er och ge er ett hjärta av kött.” 

Tänkvärt


