
YDRE FÖRSAMLINGSKÅR

Hösten 2012

"VÄXA I TRO"

Välkommen till gemenskap i vår församlingskår med 
engagemang, glädje och ansvar efter vars och ens förmåga. 
Vi tillhör en riksorganisation med cirka 8000 medlemmar,
Svenska kyrkans lekmannaförbund. Vi vill i glädje och 
tacksamhet:

• samla kvinnor och män, unga och gamla, till engagemang 
och ansvarstagande för vår Svenska kyrka

• främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den 
kristna tron och kyrkans liv

• skapa opinion för kristna värderingar i samhället

• vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och 
möjligheter

• verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet 
och vara en röst för lekmän i Svenska kyrkan



KOM MED I VÅR STUDIECIRKEL!

Lär känna din Bibel genom studie och samtal.

Under 2011 - 2012 har vi haft en  studiecirkel i samarbete med 
Svenska Bibelsällskapet och studieförbundet Sensus med ämnet 
Alla tiders bok. Boken vi använde heter Vägen väntar.

Nu fortsätter vi med nästa, fristående bok, Vandra vidare.

Vi träffas i Församlingshemmet, Österbymo kl.18:30 - 20:00
torsdagarna 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov och 29 nov.
Cirkeln fortsätter med 5 samlingar under våren 2013.

Studiemålen är:

• att göra deltagarna förtrogna med Bibeln som helhet
• att ge deltagarna förmåga till konstruktiv, kritisk läsning av 

Bibeln
• att ge andlig uppbyggelse för deltagarnas tro och liv
• att ge intresse för fortsatt bibelläsning

Studieledare är Bengt Malm   Kostnad: 200 kronor

Mer information om studiematerialet finns på 
www.allatidersbok.se

Vill du delta anmäler du dig till Bengt tel 0381-600 05 
eller till ydreforsamlingskar@ydrebo.se
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Övriga samlingar under höstterminen

Redan måndagen den 30 juli är vi inbjudna till 
Norra Sandsjö församlingskår. Samling vid 

Församlingshemmet, Österbymo för samåkning
kl. 15:45. Anmälan till 600 05 eller 601 33

Under augusti gör vi ett uppehåll då Lekmannaförbundets 
Rikskonvent hålls i Rättvik. Bengt Malm som är vårt ombud 
kommer att berätta om det vid en av höstens senare samligar.

25 september kl 16:00 kommer Bettan och Johan Fält (gr 2)

30 oktober kl 16:00 kommer Ingemar Svennebring (gr3)

Dessa två samlingar blir i Församlingshemmet, Österbymo.

27 november har vi terminsavslutning på Ydregården kl 16:00.
Anmälan behövs då vi äter julbord till självkostnadspris.

Kvällens gäster är Siv och Bernt Johansson.
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Ydre Församlingskårs styrelse:

Barbro Malm, ordförande, 600 05
Birgit Norlin, sekreterare, 604 62
Bengt Malm, kassör, 600 05   
Rigmor Alstermark, ledamot, 604 99
Gun Henningsson, ledamot, 601 33
Anna Karlsson, ledamot, 602 35

Samtliga har riktnummer 0381

Årsavgiften till Församlingskåren är 100 kr. Du kan bli medlem 
genom att belala in din avgift till kassören eller till kårens 
bankkonto som han anvisar. Avgiften innefattar även 
prenumeration på tidskriften Lekman i kyrkan som kommer 4 
gånger om året.

Medlem i Ydre Församlingskår kan den bli som stöder förbundets 
målsättning enligt de fem punkter som anges på programbladets 
första sida. Om du har frågor som rör medlemskap, vårt program 
eller lekmannaförbundets verksamhet är du välkommen att ringa 
till kårens ordförande.

Hemsida: ydrebo.se/forsamlingskar/

E-post: ydreforsamlingskar@ydrebo.se


