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www.senorensmissionshus.se

“Herren skall själv gå före dig.  
Han skall vara med dig.  

Han sviker dig inte och överger dig inte.  
Var inte rädd, tappa inte modet.”                                    

                                                      5 Mos. 31:8
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Innehåll

onta ta oss

Senorens Missonsförsamling
c/o Jan-Evert Manneklint
Södra Torprundan 13
373 54 Senoren
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

Stöd gärna Senorens Missionsförsamling med Din gåva! 
Swish-nummer: 123 552 69 00
Plusgiro-nummer: 32 68 78-6 
Gud välsigne dig!
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Söndagsskolan – Bibelstudie & bön

i elstudie  ön
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. 
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.   

isdagar l. 

Alla barn! Välkomna till:

FRÅGOR?!
Om Du undrar vad Söndagsskolan 

är för något och vad vi brukar 
göra mm. så hör gärna av Dig 

till någon av ledarna:
Marianne: 44252

Solveig: 41610
Carina: 44001

Söndagar kl. 10:00 - 11:00

i Missionshuset på Senoren!
Vi börjar höstterminen söndagen den 17/9!

Söndagsskolan
r n a   r o  u t



Mötesprogram hösten 2017
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2017

24/9 18:00 Besök av Ulf & Margareta Rånge  
som sjunger och talar. 

14-
15/10

Möteshelg med besök av Gert Gustafsson. 
Församlingens sångare 
och ungdomar medverkar.
Lördag kl. 19:00, månadsoffer sept. 
Söndag kl. 11:00, barnvälsignelse. 

27-
29/10

Möteshelg med besök av Conny Söder.
Församlingens sångare medverkar.
Fredag & lördag kl. 19:00.  
Söndag kl. 11:00 & 18:00, månadsoffer okt.

12/11 18:00 Besök av Barbro & Stanley Karlman  
som sjunger och talar. 

18/11 19:00 Cafékväll med bildvisning 
från Israel. Servering! 

2/12 19:00

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

Se hela programmet och de

www.senorens
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Mötesprogram hösten 2017Mötespro

10/12 15:00

Söndagsskolans julfest!  
Barn, ungdomar och ledare 
medverkar. Insamling till barn- och 
ungdomsverksamheten. Servering.

26/12 15:00
Annandagsgudstjänst med 
besök av Walla Carlsson. 
Insamling till yttre missionen. 

6/1 18:00

Trettondagsfest med besök från 
LP-vännerna från Karlskrona som 
sjunger och vittnar.  
Servering. Månadsoffer dec. 

en senaste informationen på:

smissionshus.se

“Jag vet en port som öppen står,
där från de gyllne salar.

En klarhet som från korset går,
om Jesu kärlek talar.

O, djup av nåd, min Gud, hos Dig,
att porten öppen står för mig.

För mig, för mig,
står öppen ock för mig!”



Nu är det dags för:

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 mail till Mathias på:  

Mobil/SMS: 0739-593716,  
Hem: 0455-44244 

Email: matman@email.com

Vi drar igång fredagen den 15/9 kl. 19:00  

i Missionshuset på Senoren!

www.Fredagsmix.se
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Hösten 2017!

Allt du be ä er eta o  lite till nns :

Läskbacksklättring!

Fredagsmix & Kommande besök i Missionshuset!
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Mix-kiosken är öppen varje Fredagkväll!
Full fart på innebandyplanen!

... och mycket mera!

Du är älskad!
Jag älskar dig!

Ingenting du gör kan få mig att älska dig mer 
och ingenting du gör kan få mig att älska dig mindre. 

Jag är inte ute efter att sätta dit dig. Jag vill hjälpa dig. 
Jag är inte emot dig, jag är för dig! Tro på mig!

/Jesus 
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Bibelkryss
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Från sitt sovrum kunde Kate se 
kompisarnas härliga lekar i den vita 
snön utanför sovrumsfönstret. Oh, 

hur hon längtade ut till dem! Men hon 
mindes sin fars ord vid 
frukosten: ”Idag kan du 
inte leka ute i snön.” 
På hennes fråga om var-
för, hade far bara svarat: 
”Lita på mig, Kate, det är 
bäst för dig just idag!” 
Kate hade kysst far på 
kinden och lovat stanna 
inne och läsa idag. Men nu hade hon 
redan börjat ångra sig. När en snöboll 
träffade hennes fönster tog hon beslutet 
och slank ut. Fastän det var roligt i snön, 
såg hon sig ängsligt om ifall far skulle 
se henne –även om hon visste att han 
var på jobbet. Flera timmar senare gick 
hon hem och smög sig upp i trappan till 
sitt rum. Hon såg inte den kvarglömda 
vanten på trappsteget…hon snubblade, 
föll flera trappsteg och stukade sin fot. 
Till råga på allt drog hon med sig fars 
favorittavla i fallet och kunde bara höra 
på när den gick i kras. 
I vanliga fall skulle hon rusat ner till sin 
far och låtit honom ta hand om henne 
och plåstra om henne – men hur skulle 
hon kunna se på honom nu, 
när hon både varit olydig, 
svikit honom och slagit 
sönder tavlan han älskade 
så?! Hon blev liggande på 
sängen i tårar tills storasyster 
hittade henne.
”Du har gjort fel idag, men 
det är också fel att bara ligga på 
sängen”, sa hon. ”Du måste gå ner till far 
och berätta allt”. ”Hur kan jag det”, sa 
Kate. ”Han kan ju inte älska mig längre. 
Jag förtjänar inte hans kärlek!”
”Du förtjänade den inte mer igår än 

idag... ser du, sa storasyster, far älskar dig 
inte för vad du gjort utan för att du är 
hans dotter!”
Med darrande ben gick Kate för att 

berätta allt för far. Far såg 
upp och log när hon kom. 
När Kate berättat allt för 
far, smekte han hennes 
hår och sa:
”Kate, jag vet mer än du 
tror. Jag såg allt… såg när 
du smet ut i morse, såg 
dig leka i snön, såg dig 

halka och falla i trappan och såg tavlan 
gå i kras.” 
”Men far, har inte du varit på jobbet 
idag, frågade Kate förfärat?” 
”Nej, mitt barn. Jag hade tagit ledigt idag 
för att vi skulle få vara tillsammans bara 
du och jag och göra alla trevliga saker 
tillsammans som vi inte alltid hinner med 
andra dagar.”
Kate kunde knappt tro sina öron. Hon 
hade missat en fantastisk dag med far. 
Hur kunde han älska henne nu?
Far brast ut i ett leende Kate aldrig skulle 
glömma när han sa; ”Kate, du är mitt 
älskade barn. Jag älskade dig 
innan du var född och kommer alltid 
älska dig. Även de dagar då dina dåliga 

beslut och prioriteringar 
skapar problem i ditt liv, så 
kan ändå inget skilja dig 
från min kärlek!” 
”Kom nu och sitt i mitt knä, 
så ska jag ta hand om dina 
blåmärken!” 

”Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek?   
Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, 
nakenhet, fara eller svärd?  
Varken krafter i höjden eller krafter i djupet 
eller något annat i skapelsen skall kunna skilja 
oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre!”

Rom. 8:35,39

Jag vill vara nära!
”Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, 
utan till dem som tror och räddar sitt liv.”  - Hebr 10:39

Tänkvärt


