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“Lovad vare Herren!  
Dag efter dag  
bär Han oss,  

Gud är vår frälsning!“ 
Psalm 68:20

Du är ALLTID 

välkommen till 

Senorens 

Missionshus!

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

Fredagsmix
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:

Söndagsskolan
Söndagar kl. 10:00 - 11:00

Alla barn från ca. 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 busiga Morgan 
• ... och mycket mer! Välkommen!

Vi ses på fredagarna i Missionshuset på Senoren!

Gil la & föl j Senorens Missionshus på 



Mötesprogram hösten 2022 Mötesprogram hösten 2022

11/9 11:00
Tacksägelsegudstjänst!
Vi hjälps åt med programmet,  
alla har vi något att tacka Herren för!

25/9 18:00 Besök av Olof Schelin från Möllebackskyrkan.
Församlingens sångare medverkar. 

8/10 19:00
Besök av Leif Svensson.  
Församlingens sångare medverkar. 
Månadsoffer september. Servering.

22-
23/10

Möteshelg med besök av Anita & Thomas 
Granath som sjunger och talar. 
Lördag kl. 19:00. Söndag kl. 11:00.

5-6/11

Möteshelg med besök av Lotta Bornö  
som sjunger och talar.  
Lördag kl. 19:00. “Min berättelse”: Lotta 
delar med sig av sitt liv och sina sånger. 
Servering. Månadsoffer oktober.  
Söndag kl. 11:00 Förmiddagsgudstjänst.

19-
20/11

Möteshelg med besök av Henry Holmberg 
som talar och sjunger. 
Församlingens sångare medverkar.
Lördag kl. 19:00. Söndag kl. 11:00 & 18:00.

4/12 16:00

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

10/12 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 18:00

Trettondagsfest med besök av  
Maj-Britt & Sten-Owe Glennemo  
som sjunger och talar.  
Servering. Månadsoffer dec. 

Se hela programmet och den senaste informationen på:

www.senorensmissionshus.se
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