
Samhällsinformation till alla hushåll	

	
 

 

- KONTAKT - 
 

Pastor: Marita Karlsson 
035 - 464 64 

072 – 232 28 80 
pastor@gullbrannakyrkan.se 

 
Ordförande: Rikard Lindsmyr 

070 – 691 38 43 
ordf@gullbrannakyrkan.se 

 
Alliansvägen 1 

305 96 Eldsberga 
 

Bankgiro: 5727-9549 
Swish: 123 018 60 15 

 
www.gullbrannakyrkan.se  

 

 
 

 

- VERKSAMHET - 
 

(Med reservation för ändringar. 
Se aktuell info på hemsidan!) 

 
Öppna Förskolan 

Tisdagar 10:00 – 11:30 
Kontakt: Ann-Marie Skölde  

070 – 612 93 64 
 

Stickcafé  
Varannan tisdag (ojämna veckor) Kl. 18:30 

 i Ankaret 
(Ta med eget fikabröd!) 

Kontakt: Margareta Werneskog: 070 - 399 73 23 
 

Bibelstudie 
Varannan onsdag (ojämna veckor) Kl. 19:00 

 i Ankaret  
 

Hemgrupper 
Se hemsidan för mer info. 

 
 

 
 

29 oktober 
SEMINARIUM kl. 16:00 
KVÄLLSMÖTE kl. 19:00 

 

Välkommen till 

 
Äntligen kommer ett nytt programblad igen! Det 
har varit en lång tid då vi inte riktigt har kunnat 
planera eller veta om det vi planerat kommer att 
kunna genomföras. Livet har fått omprövas och 
omvärderas på ett särskilt sätt under en period. 
Det har varit omtumlande och ovisst för oss alla. 
Det är inte en känsla av trygghet och säkerhet 
som dröjer kvar efter pandemin. Allt känns 
förändrat och många händelser i vår omvärld 
känns hotfulla. Så man kan inte säga att allt är 
som vanligt igen. Vi i Gullbrannakyrkan vill vara 
ett ljus i mörkret och vi vill vara med och 
förmedla hopp i en hopplös tid. 

 Jesus är hoppet för vår värld. Han kan ge oss 
framtidstro och hopp även i tider av osäkerhet. I 
Johannesevangeliet kan vi läsa: Frid lämnar 
jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er 
inte det som världen ger. Känn ingen oro 
och tappa inte modet. (kap 14 vers 27). Gud 
vill ge dig av sin frid, det är något annat än en 
lugn stund! Vänd dig till Gud i bön – Han vill 
lyssna på dig och Han ser vad du behöver. Om 
du behöver prata en stund så finns det möjlighet 
att kontakta mig. Jag samtalar gärna med dig, 
antingen om du har en tro eller inte! Kanske vill 
du prata under en promenad eller vid en kopp 
kaffe? Välkommen att höra av dig! Och 
välkommen till samlingarna och gudstjänsterna i 
vår kyrka, vi önskar att du skulle känna att 
Gullbrannakyrkan är din kyrka! 

 
Marita Karlsson/pastor 

 



	 	

	

 
 

DECEMBER 
 
 
Söndag 4 december kl. 10:00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: Den ohederlige förvaltaren” 
Predikan: Marita Karlsson 
Kyrkkaffe 
 
Söndag 4 december kl. 18:00 Bön i Ankaret 
 
Söndag 11 december kl. 10:00 Familjegudstjänst 
Med Rikard Lindsmyr och Ann-Marie Skölde 
Kyrkkaffe	

 
Söndag 20 november kl. 10:00 Familjegudstjänst 
Med Rikard Lindsmyr och Ann-Marie Skölde 
Kyrkkaffe	
 
Söndag 27 november kl. 10:00 Gudstjänst 1:a Advent 
Predikan: Marita Karlsson 
Kyrkkaffe	
 
 

 
Söndag 16 oktober kl. 18:00 Bön i Ankaret 
 
Söndag 23 oktober kl. 10:00 Familjegudstjänst 
Med Rikard Lindsmyr och Ann-Marie Skölde 
Kyrkkaffe	
 
Söndag 30 oktober kl. 10:00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: ”Att få skuld efterskänkt” 
Predikan: Marita Karlsson 
Kyrkkaffe 
 
 

 
Med reservation för ändringar. 

 
Info på hemsida och annonsering  

och sociala medier är alltid aktuell! 

NOVEMBER 
 
 
Söndag 6 november kl. 10:00 Gudstjänst med sånger om 
himlen 
Tema ”Bröllopsfesten” 
Predikan: Marita Karlsson 
Kyrkkaffe 
 
Lördag 12 november kl. 18:00 Cafékväll med Clas 
Vårdstedt 
 
 

 
PÅ GÅNG………. 

 
Vi tycker att det saknas en träffpunkt i Gullbranna! 

 
 

Därför planerar vi att under oktober månad starta ett café 
på dagtid! 

 
 

HÅLL UTKIK EFTER MER INFO PÅ HEMSIDA OCH 
SOCIALA MEDIER!  

 
 
 

OKTOBER 
 
 

Söndag 9 oktober kl. 10:00 Gudstjänst tillsammans med 
Snöstorps församling 
Anna-Maria Carlwe och Marita Karlsson 
Kyrkkaffe 
 
Lördag 15 oktober kl. 18:00 Cafékväll med Westside 
Gospel 
 


