
EFS Norrfjärden Januari-Februari 2023

 
Januari 
Ansvarig hemgrupp: 1  

Fredag 6/1 kl 18 
Gudstjänst 
Trettondagen. Tema: Guds härlighet i Kristus. 
Ulrika Lindh, musik från hemgrupp 1 

Söndag 8/1 kl 11  
Gemenskapsmässa i 
Kyrkan  
Vi firar mässa tillsammans 
med Norrfjärdens 
församling.  

Söndag 15/1 kl 18 
Gudstjänst  
Tema: Livets källa. Ulrica Lindh, Fika 
serveras efteråt. 

Onsdag 18/1 kl 13 
Symöte (terminsstart) 

Lördag 21/1 kl 18 
Musiklördag  
Musikkväll med allas vårt blås! Fika och 
gemenskap efteråt. 

Tisdag 24/1 kl 18  
Stickcafé  
EFS säljer lotter och fika.  

Söndag 29/1 kl 17 
Middag med Gudstjänst  
Innan gudstjänsten serveras en middag till 
självkostnadspris. Efter maten fortsätter 
gemenskapen i gudstjänsten. Tema: Jesus är 
vårt hopp. Ulrica Lindh 

Februari 
Ansvarig hemgrupp: 2  

Onsdag 1/2 kl 13 
Symöte 

Söndag 5/2 kl 11 
Gemenskapsmässa på EFS  
Vi firar mässa tillsammans med norrfjärdens 
församling. Sunday Light 

Tisdag 7/2 kl 18 
Stickcafé  
Fika finns att köpa 

Söndag 12/2 kl 18 
Gudstjänst  
Tema: Det levande ordet. Anna Olsson. Fika serveras 
efter gudstjänsten. Sunday Light 

Tisdag 15/2 kl 13  
Symöte 

Lördag 18/2 kl 18 
Musiklördag  
Den här gången får vi en härlig musikkväll med 
Furubergskören. Ulrica Lindh. Fika serveras 
efteråt.  

Tisdag 21/2 kl 18 
Stickcafé  
Efs säljer fika och lotter 

Söndag 26/2 kl 16 
Årsmöte 
Välkommen att påverka föreningens framtid. Vi 
börjar med att äta tillsammans innan årsmötet 
och avslutar med en andakt. Kallelsen hittar du 
på föreningens hemsida. Sunday Light 

EFS Norrfjärden Porsnäsvägen 20, Norrfjärden www.efsnorrfjarden.se

PROGRAM 
VÄLKOMMEN TILL VÅRA SAMLINGAR

Med reservation för ändringar. Senaste versionen finns alltid på www.efsnorrfjarden.se/kalender

http://www.efsnorrfjarden.se/kalender
http://www.efsnorrfjarden.se
http://www.efsnorrfjarden.se/kalender


EFS Norrfjärden Januari-Februari 2023

Var inte rädda!
Några ord som upprepas i olika texter kring Jesu födelse är "Var 
inte rädda!" Orden sägs när Maria får veta att hon är gravid. Josef, 
hennes blivande man får också höra orden. Likaså herdarna som 
kommer till Josef och Maria när Jesus har fötts. Hälsningen 
förmedlas via änglar.  Änglarna förmedlar inget farligt utan tvärtom 
något gott, tryggt och hoppfullt. Men änglarna är lite ovanliga att 
se och därför behöver de börja med att säga "Var inte rädda!"
 
Då som nu kan vi människor känna rädsla för situationen i världen 
och i våra egna liv. Vi hittar också orden "Var inte rädda!" både i 
gamla och nya testamentet. En vers som kan få bära oss och 
trösta oss, vara en hälsning till oss för året 2023 är:
 

"Var inte rädd, jag är med dig.
Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig, 
stöder och räddar dig med min hand."
Jesaja 41:10

 
Varma hälsningar
Ulrica Lindh,
Föreningskonsulent EFS Norrfjärden
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