Brokyrkans Unga - en del av

Varmt välkommen till våra barn och
ungdomsgrupper!

Musiklek Åtorp Fredagar 10,30
Söndagsskola Åtorp söndagar 10,00
Scouterna Åtorp varannan onsdag 17,00
Scouterna Rudskoga varannan onsdag 18,00
Tonår varannan fredag 19,00
Konfirmation varannan onsdag 17,45
Mer information på vår hemsida

Jag heter Jan Gustafson och är
Brokyrkans nya pastor. Min
förhoppning är att också få vara
bygdens pastor. Jag vill på ett
enkelt sätt presentera Jesus
Kristus för människor som vill
lyssna. Men jag kommer aldrig
att tvinga på någon en tro, det
varken vill jag, eller kan jag göra.
Men jag vill däremot vara med och forma en kyrka
för hela livet, så att vi på riktigt kan dela både
glädje och sorg med varandra och Gud
Därför hälsar jag Dig välkommen till Brokyrkan hur
Din livssituation än ser ut.
Hoppas vi ses!

Lantmannavägen 1 693 70 Åtorp
www.brokyrkan.com
kyrkanbro@gmail.com
Pastor och föreståndare Jan Gustafson 0734 40 71 44
Ordförande Ingmar Ångman 072 084 06 77
Musiker Marie Tjärnbro 070-345 51 36 m.tjarnbro@gmail.com
Brokyrkans Församling bg 5077-6814
Brokyrkans unga
bg 466-5204

Swishnummer 1235261219
Swishnummer 1233443835

Så länge Coronapandemin fortgår följer vi myndigheternas
rekommendationer.
Alla är varmt välkomna till Brokyrkan dock utan att vi tar
varandra i hand. Under våra gudstjänster håller vi ett visst avstånd i kyrkbänken.
Vi kan ta med eget fikabröd och egen mugg så bjuds vi på kaffe/the, eller saft.
(Det finns också styckförpackade kakor att köpa)
Vid snuva, feber eller hosta håller vi oss så klart hemma!
Våra gudstjänster spelas in och kan tittas på i efterhand på hemsidan under rubriken
”Gudstjänster”

PROGRAMBLAD
November 2020 - Januari 2021

Gudstjänster firar vi i nuläget i Brokyrkan Åtorp

Luciafirande 2020

Tiden är vanligtvis söndagar kl. 11.00

Utomhus vid Brokyrkan Persbol

Program finns på hemsidan www.brokyrkan.com

12 december 18.00
Luciatablå, Glögg, Chokladhjul
Folkets Hus Svartå
13 december
Drop in med fika från 16.00

Samling vid julkrubban
Brokyrkan Åtorp

ÖPPEN KYRKA
Julklappar
till Pagalbos

20 december 11.00
Servering

Luciatablå, Andakt 17.00

Brokyrkan Åtorp
15/11, 6/12 & 31/1

Julnatten 2020

17,00-18,30
Bön, Lovsång & Andakt

Brokyrkan Åtorp
24 december 22.00 & 23.00
Sång, musik, julevangeliet med en julbetraktelse

Mer information finns
på hemsidan under
fliken ”Mission” eller
kontakta Gunvor
Skagersten
0730 45 64 75

Ekumenisk Nyårsbön i Rudskoga kyrka
31 december 16.00 Jan Gustafson m.fl.
Ekumeniska böneveckan 18-25 januari 2021
Mer information kommer på vår hemsida

Anmälan behövs så att antalet besökare inte överstiger 50 personer
Anmäl till: kyrkanbro@gmail.com eller Marie 070 345 51 36

Vi samarbetar med

