Till medlemmar och vänner, Orsa Missionsförsamling
Oktober månad är i annalkande. Hösten börjar visa upp
sina vackraste färger. Den kommande månadens
program i Missionskyrkan och i Equmenia presenteras
här. Detta brev ersätter Församlingsbladet. Spara
gärna programmet:

Gudstjänster och samlingar i 1/10 – 8/11
Söndag 4 okt kl 11 Nattvardsgudstjänst, Edorsson
Söndagsskola. Kyrkfika.
Tisdag 6 okt kl 10.30 Bibelsamtal med bön och sång
Tisdag 6 okt kl 16-18 Läxcafé
Onsdag 7 okt kl 17.00 Scouterna
Fredag 9 okt kl 19 Församlingsmöte i Kyrksalen. Frukt o kex.
Söndag 11 okt kl 11. Equmenia-gudstjänst. Kent Hedén
leder. Söndagsskolan och scouter medverkar på film.
Kyrkfika. Insamling för Equmenia i Sverige och deras
verksamhet i Sverige och andra länder.
Tisdag 13 okt kl 9-10.15 Arbetsutskott Digitalt
Tisdag 13 okt kl 10.30 Bibelsamtal med bön och sång
Tisdag 13 okt kl 16-18 Läxcafé
Onsdag 14 okt kl 17.00 Scouterna.
Fredag 16 okt kl 19 Fredagsträff, ”grön” kyrka. Servering.
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Grön kyrka, första träffen 25 september
I Grön kyrka står
skapelsen i centrum.
Denna gång fanns fyra
talar: 1)Ulf beskrev att
jordens ytan är till 70%
vatten. Med ökad
temperatur stiger
vattnet, miljön i havet
gör det svårt för
djuren. Torka ger
bränder. 2) Energin
behandlades av
Martin. Många fossila
bränslen ligger bakom
den ökade temperaturen. Vi behöver
minska energiåtgången
energienergiförbruknin
och välja tekniker som är energisnåla.
gen 3) Gudrun talade
om vårt stora matsvinn och gav tips på och visade film
om hur vi bättre kan planera våra matinköp mm. 4)
Marianne tog upp hur vi bästa ska sortera och hantera
våra sopor. Det är viktigt att kunna använda saker igen.
Grön kyrka tar upp nya frågor fredagen den 16 oktober
vid samling i kyrkan.

Söndag 18 okt kl 11 Gudstjänst. Sivert Edorsons.
Söndagsskola, Kyrkfika
Tisdag 20 okt 10.30 Bibelsamtal med bön och sång
Tisdag 20 okt kl 16-18 Läxcafé.
Onsdag 21 okt kl 17.00 Scouterna
Onsdag 21 okt kl 19. Styrelsen, digitalt möte

.

Söndag 25 okt kl 11. (Vintertid börjar). Gudstjänst ”Att leva
tillsammans.” Trio sjunger. Söndagsskola. Kyrkfika.
Tisdag 27 okt 10.30. Bibelsamtal med bön och sång
Tisdag 27 okt Höstlov för Läxcafé
Onsdag 28 okt Höstlov för Scouterna.
Söndag 1 nov kl 11. Gudstjänst. Sundquist. Rachel Kahundira
sjunger om vårt hopp. Söndagsskola. Fika.
Tisdag 3 nov 10.30. Bibelsamtal med bön och sång
Tisdag 3 nov kl 16-18 Läxcafé

Coronaviruset
har
tills idag dödat 5 880
personer i vårt land
och
987 705
i
världen.

I Utlykten till Östnor i Mora 19/9 deltog både
vuxna och barn. Under en promenad togs olika frågor
upp som gäller världens barn, bl a att många miljoner
barn inte har chans att gå i skolan. Barnen hade många
barnlekverktyg och flera spelade fotboll. Korvgrillning.
Församlingen har bankgiro 658-1821 och Swish
nr 125 545 68 92
Pastor Göran Sundquist nås på tel 070-388 41,
han finns dessutom i Missionskyrkan tisdag
förmiddagar.

Onsdag 4 nov kl 17.00 Scouterna
Söndag 8 nov kl
Söndagsskola. Fika.

11.Gudstjänst.

Sivert

Edorsson.

Hälsningar från Orsa missionsförsamling och
Equmenia Orsa.

