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

Barn/Ungdom: Tilda Arvidsson
076-772 44 49
tilda@korskyrkanmariestad.se

Ordförande: Stefan Östman
070-290 88 44
stefan@korskyrkanmariestad.se

Personal Lediga
Tilda ledig:
23 dec - 5 jan
10-12 jan

 
Kyrkskjuts: 
Ring sön kl 10 tel. 0501-772 40 

Under en tid hyr vi ut våra lokaler 
till RPG som har samlingar på 
torsdagar 14-17

Postgiro: 368890-0
Bankgiro: 889-8314
Swish 123 174 5330

bär med sig ett budskap om hopp och 
frid.

”Det folk som vandrar i mörkret ska 
se ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram…
Ty ett barn blir oss fött, en son är oss 
given. Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig 
fader, Fredsfurste” (Jes 6: 2, 6) 

Jag hoppas att du som får detta blad i 
din hand ska få se en glimt av detta 
hopp och ljus här i Korskyrkan. 
Välkommen med på advents-
gudstjänster, konserter, julmarknad och 
annat som du kan läsa om i detta 
programblad. Men välkommen också in 
i församlingens gemenskap! Vi tror att 
den Jesus som föddes för 2000 år 
sedan lever än i dag och finns mitt 
ibland oss.

Guds välsignelse!
Stefan Östman, ordförande

Plötsligt hände det!
Efter en rekordmörk november blev 
det helt otippat ljust utanför fönstret, 
fredagen före 1:a advent. Ett snötäcke 
låg på marken på morgonen, och det 
dröjde inte länge förrän solen visade 
sig på himlen, för första gången på 
bra länge. Och när solen väl hade gått 
ner, så tändes den ena efter den 
andra av adventsstjärnor och 
ljusstakar i fönstren.

Nej, mörkret har inte segrat. Ljuset 
bryter fram! Det får vi också påminna 
oss om på ett djupare plan i dessa 
advents- och jultider. Ibland ter sig 
livet grått, ja rentav svart, men advent 

Bönen, 
Barnen,
Bråten

Vår dröm i Korskyrkan är att få vara 
en församling där alla känner sig 
välkomna och får chansen att möta 
Gud, oavsett ålder och bakgrund. 
För att det ska bli verklighet i ännu 
större utsträckning vill vi lyfta fram tre 
särskilda fokusområden framöver:
* Fokus Bön: 
Vi vill vara en bedjande gemenskap
* Fokus Barn och Unga
Vi vill möta nästa generation
* Fokus Närområdet
Vi vill nå människorna i Bråten
Berätta gärna om dina egna tankar 
och idéer. Vi bär detta tillsammans!

Vinter 19-20
”



JANUARI 2020

5 sön  11 Gudstjänst
Nattvard, Stefan Östman 

 leder, Ingemar Fhager 
 predikar, Linda Forsberg och 
 Emmelie Evaldsson Persson 
 musik.

12 sön 11 Gudstjänst
Helena Granath leder, Daniel 

 Granath predikar, Inga 
 Johansson och Roland 
 Åhlfeldt musik.

13 mån 18 Sy och stickcafé

17 fre 19 KORS

19 sön 11 Gudstjänst
Vittnesbörd och intervjuer, 

 Caroline Jernevad leder, 
 Missionskollekt, Morgan 
 Forsberg och  Jenny Pilkvist 
 musik.

21 tis 14 Gymnastik

24 fre  18 Tweenies

17 tors  10 Bön och bibel

 
 

26 sön  11 Gudstjänst
 Gerd Hjalmarsson predikar, 
 Ruth-Marie Sörensson m fl  
 musik, 

Församlingsmöte. 

27 mån 18 Sy- och stickcafé
  
28 tis 15 Örjans Café

”Nu ser jag himlen”

10 tis  14 Julavslutning Gymnastiken

12 tor  13 RPG Jullunch

13 fre 18 Julmarknad/Tweenies
 Försäljning, lotterier, luciatåg 
 och servering. 

15 sön 11 Tredje advent,   
 Bönegudstjänst, 
 Missionskollekt, Musik: Linda 
 Forsberg och  Emmelie 
 Evaldsson Persson

18 ons Församlingskväll om
 pastorstjänsten

22 sön 11 Fjärde advent, 
Gudstjänst, Linnea Legendi 

 leder, Marie Östman predikar 
 Inga Johansson och Roland 
 Åhlfeldt musik, 
 dopförrättning

24 tis  23 Julnattsgudstjänst i 
 Pingstkyrkan

29 sön 11 Gudstjänst
 Helena Granath leder möte 
 och musik, Daniel Granath 
 predikar.

DECEMBER 2019

1 sön  11 Första advent 
Gudstjänst, Agneta 

 Salmonsson leder, 
 Tilda Arvidsson predikar, 
 Tillsammanskören sjunger,
 Nattvard

2 mån 18 Bön
 18 Sy- och stickcafé

3 tis 15 Örjans Café, 
”Nu ser jag himlen”

4 ons 18:30 Konsert;  
 Göteborg Wind Orchestra + 
 Musikskolans juniorblås,
 Vadsbo kammarmusik-
 förening arrangerar. 
 Inträde. Servering.

6 fre  19 KORS

7 lör  19 JULKONSERT, 
 Tillsammanskören, 
 Equmeniakyrkans 
 brassensemble m fl

8 sön  11 Andra advent, 
Gudstjänst, Elna Bergheden 

 leder, Mats Forsberg 
 predikar, Örjan Bergheden 
 m fl musik
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