
Månadsbrevet
oktober

Hej vänner.
Oktober är här. Hösten börjar närma sig. En tid som vi
förhåller oss olika till på många sätt. För några så innebär
hösten mysiga kvällar med tända ljus och koppar av kaffe
och te. För andra är hösten en tung period som gör dem
tröttare och kanske lite nere. För mig innebär hösten
sprakande färger, härlig frisk luft och mysiga stunder. För
mig innebär hösten tid att sitta ner och inbjuder mig både till
reflektion och till samtal med andra människor. Stunder av
att sitta ner vid ett café när det är så där höstruskigt ute.
Jag gillar hösten, det är en av mina topp fyra bästa årstider
helt klart. 

Och inför den här oktobermånaden så vill vi i församlingen
bjuda in dig till just det där varma mötet. Det där mötet där
vi får ses över en kopp kaffe, en tekopp eller vad det än kan
vara och dela livet tillsammans. Vi vill bjuda in dig till
samtalet. Hur då? Jo genom några lite olika träffar, med
olika karaktär på just samtalet. 
T.ex. vill vi bjuda in dig genom en ny liten kväll som just nu
går under Vardagsrummet. Tisdagen den 12/10 mellan
klockan 18.00 – 20.00 så finns det möjlighet för den som vill
att komma till kyrkan, fika en liten kvällsmacka, dricka en
kopp kaffe eller te och bara samtala med varandra om just
livet. Vi avslutar kvällen med en enkel lovsångsandakt uppe
i kyrksalen. 
Ett annat exempel på hur vi bjuder in till samtal i oktober är
genom vårt församlingsmöte som vi kommer ha den 17/10
efter gudstjänsten. En träff då vi får fundera och ta ställning
till bland annat vad vi ska göra med till exempel vår
julmarknad.  
I slutet av månaden den 28 så kommer vi även att bjuda in
till en visionskväll för oss som församling. Vad är det vi ska
få ha visioner om? Jo vad vi vill ska se hända med vår
församlingsvåning. Det har länge varit planer och tankar på
att bygga om vårt kök och nu är det en liten
planeringsgrupp som har setts och börjat spåna tankar och
idéer för detta. Därför så bjuder vi nu in hela församlingen
att få vara del av samtalet. Vad vill du se hända i
församlingsvåningen? Vad vill vi använda våra lokaler till?
Ett spännande och roligt samtal om församlingens framtid. 
Sist men inte minst så bjuder vi in till ännu en Cafe och
samtalsgudstjänst i slutet av månaden nämlingen 31/10.
Denna söndag samlas vi återigen i församlingsvåningen för
att fira gudstjänst tillsammans. En gudstjänst där vi får
samtala om livet och om tro. Klockan 16.00.

Oktober är här. Jag ser mycket fram emot det som ligger
framför av goda möten och samtal, av allt som händer i vår
församling. Hoppas att du också gör det. 

Guds frid

Kalle Hylén
Pastor i Bodakyrkan Borås

 

Barn & Ungdom

Scouter:
Vi ses jämna veckor på onsdagar kl.18-19.30 för aktiviteter. 

Ungdomsalpha
Samlingar för unga att få diskutera och samtala kring tro och olika
värderingar. Detta sker i samband med Gudstjänster jämna veckor.
Ålder från 10 - ca 14.

Origo: 
Tonårskvällar  på fredagskvällar jämna veckor mellan kl. 19-22. Vi
samlas för lekar, olika aktiviteter, skratt, fika och avslutar våran kväll
tillsammans med en andakt.  
Du är varm välkommen med på detta om du är eller ska fylla 13 år
detta året.

Gymnasiegruppen
Detta är en ny grupp för denna terminen. Vi välkomnar de lite äldre
ungdomarna in till snack och fördjupning av tro, kanske kan man
även kalla detta för "efter konfirmationen". 
Detta startar vi på prov nu på fredagar kl.18 (jämna veckor, innan
origo.)



Information - RPG

Den 5/10 är det RPG träff i Korskyrkan här i Borås klockan
15.00. Denna gång kommer Mats Löwing och talar med
rubriken ”Tavlor i mitt liv”.

Den 10/11 är det RPG’s årsmöte i Immanuelskyrkan med
start klockan 14.00. Klockan 15.00 så talar Kjell O Larsson
utifrån rubriken ”Alla vill leva längre men ingen vill bli
gammal”.

Händer i Bodakyrkan - Oktober

v. 39
Sön 3/10 – Installationsgudstjänst klockan 16.00 OBS
tiden!! Vår nya pastor Kalle Hylén installeras i
församlingen. Medverkande: Kalle Hylén, Elin Alm
kyrkoledare i region Väst, 
Sång och musik: sånggrupp, Mattias Engström.

v. 40
Ons 6/10 – Scouterna klockan 18.00
Fre 8/10 – Origo för alla tonåringar klockan 19.00
Sön 10/10 – Gudstjänst klockan 11.00 med
Skördefest! Denna gudstjänst sänds även på vår
youtube-kanal. Talare: Kalle Hylén. Sång och musik:
Johanna Melin och Mattias Engström.

v.41
Tis 12/10 – Vardagsrummet klockan 18.00-20.00. Kom
som du är, fika en kvällsmacka, drick en kopp kaffe
eller te, dela livet med varandra på ett avslappnat och
enkelt sätt. Vi avslutar kvällen med en enkel
lovsångsandakt tillsammans. 
Sön 17/10 – Gudstjänst klockan 11.00 i Bodakyrkan. Vi
får besök av Anton Karlsson m.fl. från Ekarängskyrkan.
Sång och musik: Sara Lindvall m.fl samt Mattias
Engström. 
Efter gudstjänsten så är det församlingsmöte.

v.42
Ons 20/10 – Scouterna klockan 18.00
Fre 22/10 – Origo för alla tonåringar klockan 19.00
Sön 24/10 – Gudstjänst klockan 11.00. Talare: Kalle
Hylén. Sång och musik: Linn Dalesjö Wramdemark,
Malin Sundbaum och Mattias Engström

v. 43
Sön 31/10 – Cafégudstjänst klockan 16.00 OBS tiden!!
Välkomna på en cafe och samtalsgudstjänst. En
gudstjänst där vi ses och får samtala om tro och liv
tillsammans. 

 
Varje torsdag klockan

10.00 – 12.00 ses
torsdagsgruppen i kyrkan.

En grupp för daglediga
som vill samtala om 

bibeln och tron. 
Varmt välkommen. 

 

Intervjuer

Helena Sundbaum
V&U och medlem i församlingen

Vad gillar du att göra på din fritid?
- Jag gillar att vara kreativ eller att vara ute i skogen och ta
det lugnt och att sjunga såklart!
Vad är det bästa med församlingen?
- För mig känns det som en trygg plats där jag känner mig
hemma.
Ditt bästa kyrkfika:
En god och saftig sockerkaka med kaffe!

Stella Johansson
Ungdom

Vad gillar du att göra på din fritid?
- Jag gillar att spela fotboll och att vara med mina vänner
Vad är det bästa med församlingen?
- Att man får träffa olika människor och ha aktiviteter och
liknande
Ditt bästa kyrkfika:
- Nybakad kanelbulle och röd saft!

Peace Adekunle
Ungdom

Vad gillar du att göra på din fritid?
- Jag gillar att vara med vänner, prata i telefon med vänner
och att spela basket!
Vad är det bästa med församlingen?
- Att det är bra aktiviteter och att priserna inte är så dyra så
att alla kan vara med!
Ditt bästa kyrkfika:
Gille bollar (choklad bollar) och röd saft

 


