
Postgiro: 368890-0
Bankgiro: 889-8314

Kyrkskjuts: Ring sön kl 9, tel.772 40

 Hemsida - www.korskyrkanmariestad.se

Kontakt
Bråtenv. 2,  542 42 Mariestad
Kyrkan 0501-772 40 
info@korskyrkanmariestad.se

Pastor Waldemar Sjögren 
0707-97 22 40
waldemar@korskyrkanmariestad.se

Ordförande Fredrik Olsson
0738-23 24 05
fredrik@korskyrkanmariestad.se

Hemsidan
På vår hemsida finns nyheterna &
predikningarna. 

Info e-post
Vill du ha pastorns info e-post i stort 
sett en ggr per vecka så säg till 
Waldemar eller e-posta din önskan till 
info@korskyrkanmariestad.se så 
kommer du med på utskickslistan. 

Andreas Dagernäs
Under september till 
december kommer 
Andreas vikariera 
50%  för Waldemar 
som är föräldraledig. 
Anderas bor med sin 
familj i Timmersdala. 
Han har tidigare varit 
pastor i Elimkyrkan i 

Skövde, varit missionär i Tanzania, läst 
teologi i Örebro och Göteborg, har 
städfirma, jobbat som SFI lärare och 
arbetar nu 50%  med Evangeliska 
Frikyrkan i region Afrika. Andreas gillar 
också att skriva dikt, ordna retreater, 
cykla och vara ute i naturen. Vi är glada 
att få ha Anderas som pastor under 
hösten och förhoppningsvis kommer du 
både möta honom i gudstjänster och 
lära känna honom. 

                

Välkommen till våra gemensamma 
gudstjänster i sommar, utifrån boken 
och rubriken ”Ditt viktigaste val”. 
    Ibland så tänker vi att sommaren är 
tid att ta semester från församlingen, 
men det är ingen logisk tanke. Man 
kan inte ta semester från församling 
om man inte gjort församling till ett 
fritidsintresse bland andra eller något 
arbete som jag gör. Men om 
församling får vara det som det är 
tänkt att vara - en gemenskap av 
människor som delar livet, Jesustron, 

  

Prenumerera på nyheter på www.korskyrkanmariestad.se

Vi samarbetar 
med 
studieförbundet 
Bilda. 
www.bilda.nu

Torpkonferensen
I midsommarveckan är EFKs stora 
konferens på Torp utanför Kumla. 
Passa på möjligheten till fantastisk 
bibelundervisning, spännande 
seminarier, 
gudstjänster 
med tusentals 
andra och 
möten med människor från hela 
rörelsen och från hela landet. Det är 
bara 10 mil til Torp och tar bara lite mer 
än en timme. Läs mer på 
www.torpkonferensen.nu 

och efterföljelsen tillsammans, så kan 
vi inte ta semester från församling. Då 
behöver vi församling hela tiden hela 
livet. Vi behöver varandra, så fortsätt 
att öppna ditt liv och ditt hem för din 
församling av olika sköna människor i 
sommar. 
    Och passa på att få lite extra 
bibelundervisning och inspiration på 
någon av alla konferenser som finns 
både nära och längre bort. Åk upp i 
alla fall en dag eller kväll till Torp eller 
ner till Nyhem. Glad sommar!



Juni
15 Sön 11 Gudstjänst 
 Waldemar Sjögren predikar, 
 Missionskyrkans Brassensamble 
 spelar, Ruth-Marie Sörensson 
 sjunger, Agneta Salmonsson leder, 
 närradio, missionsinsamling

22 Sön 10 Gudstjänst Missionskyrkan
 Vård för själen nu, Magnus Edforss 
 predikar, Alexnder Käll sjunger, 
 Lovisa Käll leder
26 Ons 16-19 Våffelcafé på 
 Sjöängsgården

29 Sön 10 Gudstjänst Korskyrkan
 Vård för själen sen. Anette Rådbo 
 predikar, Mats & Maria Forsberg & 
 Anna Englund  sjunger

Augusti
3 Sön 10 Gudstjänst Missionskyrkan 
 Arbete med mening för dig. nattvard. 
 Waldemar Sjögren predikar, Sara 
 Björemyr sjunger, Eva Almqvist leder

10 Sön 10 Gudstjänst Korskyrkan
 Arbete med mening för andra. Arne   
 Josefsson predikar. Marie 
 Walfridsson sjunger, Waldemar 
 Sjögren leder

17 Sön 10 Gudstjänst 
 Peder & Ulla Eriksson predikar och 
 berättar om sitt arbete i Nepal, Stefan 
 Östman leder, Örjans Strängband 
 sjunger

24 Sön 10 Gudstjänst
 Mats Forsberg predikar, Inga 
 Johansson sjunger, Evan Sörensson 
 leder

30 Lör 9 Brödförsäljning på torget 
 Till förmån för Ge för Livet
31 Sön 10 Gudstjänst
 Andreas Dagernäs predikar, Emma 
 Sjögren sjunger, Daniel Granath 
  Leder

Semester
Waldemar som är pastor har semester 21 
juni - 27 juli. Under dessa fem veckor 
kommer det finnas någon kontaktansvarig 
varje vecka som du kan höra av dig till vid 
behov. De kommer att anslås på vår 
hemsida, i kyrkan och på kyrkans 
telefonsvarare. 

Juli
6 Sön 10 Gudstjänst Pingstkyrkan
 Kunskap för livet. Nattvard. Gerd 
 Hjalmarsson predikar, Team Lisa 
 sjunger
9 Ons 16-19 Våffelcafé på Sjöängsgården. 
 Glädjesångarna sjunger.

13 Sön 10 Gudstjänst Missionskyrkan
 Kunskap som ger liv. Marie Östman 
 predikar, Anette Rådbo leder

20 Sön 10 Gudstjänst Korskyrkan
 Omsorg för dig. Rolf Oldin predikar, 
 Fredrik Olsson sjunger, Agneta 
 Salmonsson leder

7 Sön 10 Gudstjänst Pingstkyrkan 
 Omsorg för alltid. Tomas Johnson 
 talar, Team Hilda sjunger
30 Ons 16-19 Våffelcafé på 
 Sjöängsgården

Församlingsdag i september
Missa inte att boka in församlingsdag 
lördagen den 20 sept. Det blir en skön 
dag tillsammans inför hösten för hela 
familjen, anmälan & plats kommer info 
om senare under sommaren. 

Givande
Glöm inte att vara med och ge till 
församlingen även i sommar. Använd 
gärna vårt bankgiro 889-8314. 
Ekonomirådet ska försöka att jobba fram 
fler olika sätt att kunna vara med och ge 
via kort och telefon. 


