Kristna Föreningen Filippis
Årsberättelse 2013

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och jublar i hoppet om Guds
härlighet.
Romarbrevet 5:1-2
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Filippi 2013
År läggs till år och nu är vi redan en bit in på året 2014. Vi har fått uppleva att ”Herrens nåd är var
morgon ny” och det är denna nåd vi vill berätta om även för andra. Vid årets slut var vi 162
medlemmar varav 149 var över 15 år. Gudstjänsterna har varit mycket välbesökta och stundtals har
det varit ont om sittplatser.
Det var därför med viss bävan vi började det nya året i vetskapen om att vi skulle mista vår
medarbetare, Markus Hector. Vår uppgift är ju att vara med och ”föra människor till tro på Jesus
Kristus och att befästa dem i en sann tro på Honom”. Att hålla i en så stor förening med så viktigt
uppdrag utan någon anställd, kändes stundom tungt för styrelsen. Vår glädje blev därför stor när vi
några dagar innan anställningsgruppens första möte fick en förfrågan från Markus om tjänsten på 50
% fortfarande var ledig, så att han kunde söka den. Vi är väldigt tacksamma till Gud och till Markus
för att denna möjlighet öppnades. När Markus dessutom, i samma hus, fick en annan tjänst på de
övriga 50 %, så kunde vi inte annat än tacka Gud för denna Hans omsorg. Markus kunde ju gå direkt
in i arbetet fr.o.m. september månad utan någon ”inkörningsperiod”.
Även detta år har vi fått ha Per-Jonas Svensson som ungdomssekreterare i Lund, samt 3
ungdomsledare under våren och 2 under hösten. Tack till ELU.
I slutet av året blev det också klart att vi fick en ny KRIS-terapeut, Bi Gudmundsson. Hon startade sin
verksamhet lite mjukt i december månad.
Tillsättning av kommittéansvariga har fortsatt under året och vår förhoppning är att alla kommittéer
skall vara klara fullt ut under år 2014. Vi brottas fortfarande lite med uppdelningen av
ansvarsområden, vilket då gör att styrelsens arbete upptas lite väl mycket av principdiskussioner,
teknikaliteter och därpå följande beslut och alltför lite av visionssamtal, trots att vi haft 12
protokollförda sammanträden. Därför har vi beslutat ha en visionskväll för styrelsen under april
månad, utöver den lördag vi brukar ha i augusti månad.
Den 31:a maj till 2:a juni fick vi också förmånen att ordna ELM-BV:s årsmöte i Lund. Mötet hade som
motto ”Kallad till glädje” och startade på fredagskvällen och varade till söndag eftermiddag.
Eftersom våra lokaler på Filippi inte rymmer så många som förväntades komma och också kom, fick
vi låna Pingstkyrkan, där både förhandlingar och söndagens eftermiddagsmöte hölls. Dessutom
ordnades en festkväll med god gemenskap på Restaurang Ideon. Söndagens gudstjänst firades i S:t
Laurentii kyrka. En kommitté, som startade under hösten 2012 och fortsatte under våren 2013, lade
ner mycket arbete i bön och praktiskt handlande för att få det hela att fungera.
För övrigt har verksamheten bedrivits med hjälp av gudstjänster, söndagsskola, juniorer,
ungdomsgrupp, ungdomscafé, seniorgrupp och hemgrupper. Många har varit engagerade på många
olika sätt och vi är tacksamma till Gud att han kallat så många människor i sin tjänst på Filippi.

För styrelsen
Margit Gunnarsson
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Filippis medarbetare
I september anställdes Markus Hector på nytt för tjänst på halvtid som teolog och medarbetare på
Filippi. Till hans uppgifter hörde bland annat att vara med i planeringen av vårens program och att
delta i styrelsens och förkunnelsekommitténs arbete. Han predikade också på Filippi vid några
tillfällen. Då han tjänstgjort sin andra halvtid som biträdande redaktör på missionstidningen Till Liv,
vars redaktion ligger i Filippis lokaler, har han kunnat vara tillgänglig mycket på Filippi under
veckorna.
Markus Hector

Barnkommittén
Söndagsskolan
Detta år har söndagsskolan haft ungefär 35 barn, uppdelade i 3 grupper. Söndagsskolan har haft ca
15 ledare. Vi har fortsatt att arbeta med materialet som heter Skatten. Varje söndag är uppbyggd på
samma sätt för att barnen ska känna igen sig. Varje samling består av en storsamling och en samling i
en mindre grupp.
I storsamlingen har vi först en kort inledning med sång, ljuständning och minnesversläsning. Därefter
berättas söndagens text på något av följande sätt - film, dockteater, målarbilder, flanellograftavla
eller gestaltning. I den mindre gruppen fortsätter sedan barnen att fundera över vad texten betyder
för dem idag, be kort tillsammans och de hinner även med en liten pysselstund.
En och samma text behandlas alltid under två veckor. Den äldsta gruppen är med på varannan
storsamling. Den andra gången har de haft sin egen samling direkt och arbetat utifrån boken På väg.
Även detta år har ”Barnens sång” varit ett uppskattat inslag under inledningen på Filippis
söndagsgudstjänst. Ny månad innebär en ny sång. Barnens sång finns också presenterad på
hemsidan.
Maria Nilsson

Juniorerna
Detta år har varit händelserikt på många sätt. Vi har haft Juniorerna på Filippi varannan torsdag och
varit med om ett varierat program såsom bowling, vävning, snickeri, bakning, drama,
stadsorientering mm, allt med Gud i fokus och med härliga andakter med barnen.
Mellan 10-15 Juniorer har varit med på varje samling under detta år. Jämfört med våren har vi under
hösten sett ett generationsskifte i gruppen då vi nu har flera barn som går i åk 1-3 och endast några
enstaka äldre. Även helt nya barn som inte annars är med i någon kyrka har kommit med. Vi har
även ändrat ledarskapet. Det har blivit ett rejält ledarteam nu i höst, och vill nu passa på att tacka
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alla ledare men speciellt Elisabeth Erlandsson för fantastisk insats för Juniorarbetet på Filippi. Vi
behövde ju bara ta över det som var upparbetat.
Vi har denna höst börjat Juniorerna med en snabb kvällsmat kl 18.00 före uppstart kl 18.30. Då
börjar vi uppe i stora salen för att sjunga och be för kvällens aktiviteter. Barnen delas därefter in i
olika aktiviteter, för att sedan avsluta i stora salen med gemensam sång och andakt tillsammans.
Som avslutning på våren var vi på en dygnslång härlig Hajk. Årets Hajk var på SMU:s Sommarhem i
Gamla Boo, Höör, Vi hade en mysig kväll med kanotning, bad, bollspel, grill, andakt och
mörkerspårning.
I augusti hade vi uppstartsträff för alla juniorledare på samarbetsbanan på Vidablick, Hörby. Vi hade
där samarbetsövningar med grillmat, höstplanering och bön tillsammans med både nya och gamla
ledare.
Sedan åkte vi dit igen fast med alla juniorbarnen som en uppstart på höstterminen. Där var det
samarbetstävlingar och korvgrillning och traktoråkning. Följ oss gärna på facebook där ständig
uppdatering ska ske.
Ett tiotal juniorer var under hösten med på en rolig övernattning på Filippi med tema bön nere i
bönerummet. Det var även uppstart för tillverkning av den nya Julkrubban på Filippi.
Under novemberlovet följde 9 st från juniorgruppen med på ett grymt bra dagläger på Åhus
Missionsgård med totalt 35 deltagare.
Innan jul hade vi gemensam avslutning tillsammans med Söndagsskolan med uppvisning och
presentation av Filippis nya Julkrubba i modern tappning, som Juniorerna hjälpt till och gjort under
hösten.
Till sist:
Be och tacka för allt fantastiskt som händer med Filippis Juniorer.
Mathis Kögel och Matti Åkesson

Förkunnelsekommittén
Förkunnelsen på Filippi har sin utgångspunkt i utläggning av bibliska texter. Tillämpat i vår tid, på vår
situation, har det blivit både utmanande och varmt själavårdande. Under vårens
söndagsgudstjänster fick vi följa Andra Korintierbrevets inledande kapitel som rymmer mycket tröst
och uppmuntran, vi fick utifrån 1 Petrusbrevet höra om kallelsen att låta våra förmågor komma
andra till tjänst och vi fick följa de bibliska texterna om påskens och pingstens under.
Kvällsbibelskolan studerade Kristus i Gamla Testamentet, medan några kafésamlingar behandlade
frågor om identitet och vetenskap.
Höstens program belyste utifrån Romarbrevet en kristen människas frihet och kyrkoårsanknutna
texter lyfte fram den himmelska världen och vårt evighetshopp. Kvällsbibelskolans tema var
upprättandet av Guds rike.
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Gudstjänsterna formas till en helhet av mångas engagemang: mötesvärdar, tekniker, mötesledare
och musiker. Flera grupper sorterar därför under förkunnelsekommittén:
•
•
•
•

Gudstjänstgruppen med värdar, musiker, tekniker och mötesledare
Programgruppen
Ansvariga för lovsångskvällar, cafékvällar och kvällsbibelskolan
Media, d.v.s. bibliotek, boklåda och tidningsprenumerationer

Samarbetet har fungerat väl och vi i förkunnelsekommittén har känt stor tacksamhet för att så
många personer arbetar och bidrar med sin del till Filippis verksamhet.
Under året har kommittén bestått av Annamaj Andersson och Peter Henrysson som dock ersatts av
Martin Gustavsson under höstterminen. Till kommittén har Markus Hector och Sara Olsson
adjungerats. Vi har haft fyra ”egna” sammanträden, möten med styrelsen samt att vi deltagit i olika
gruppmöten.
En viktig del av arbetet går ut på att ha kontakt med dessa grupper. Inom varje grupp finns en
ansvarig och flera medarbetare. Grupperna är självgående men samordning behövs för att tankar
och planer ska komma alla till del.
En annan viktig del av arbetet är diskussionen om hur Filippi kan utveckla sin verksamhet och göra så
att fler känner sig delaktiga, hur vi kan lyfta fram musiken, vilka kontakter vi ha ska med andra
grupper/organisationer, förbönens roll och utformning i gudstjänsterna o.s.v. Bland de förändringar
som vidtagits under året kan nämnas att söndagens predikningar nu läggs ut på hemsidan, och att
kollekt samlas in även med hjälp av kortläsare.
Martin Gustavsson

Gemenskapskommittén
Gemenskapshelg
Gemenskapshelgen 2013 hölls lördag-söndag, den 12-13 okt på Strandhem som tidigare. Temat var
”Mission samt att vara lärjunge idag, i världen och i Sverige”. Inbjuden talare var Wilgot Fritzon från
Ljus i Öster. Vi fick en inblick hur evangeliet sprids i stora delar av Asien och de svåra villkor många
kristna har att utstå för sin tro. Vi hade separat undervisning för barnen i två grupper (0-5 år
respektive 6-11 år). Det var festmiddag och gemenskap under lördagskvällen. Drygt 100 pers deltog
och helgen fyller fortsatt en viktig funktion för vår förening. V.g. se även separat rapport från
arrangerade bönegrupp.

Höstfest
Då förra årets tillställning blev lyckad ordnade gemenskapskommittén en höstfest även detta år,
lördag den 14 sept. Flera medlemmar hjälpte till med matlagning och dukning. Inledningsvis
serverades välkomstbål, därefter en enkel meny med soppa och bröd samt äppelkaka till efterrätt.
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Lite organiserad underhållning ordnades under maten. Kvällen avslutades med andakt som Markus
Hector höll i. Ca 60 personer deltog i festen som upplevdes trevlig och uppskattad.

Filippis utfärd
Årets utfärd gick detta år till Hässleholm söndagen den 9 juni. Ett 40-tal Filippimedlemmar mötte
upp i missionshuset i Hässleholm där vi firade gudstjänst. Därefter hade vi picknick i en park. Fint
väder bidrog till trevnaden. Vi hade gott om tid för umgänge och barnen lekte. Efter att vi ätit åkte vi
vidare till Tykarpsgrottan. Där bjöds på spännande vandring i mörkret och en och annan fladdermus.
Efteråt fikade vi i vacker omgivning.

Fikalistor
Det är många som hjälper till med att ordna fika på Filippi, något som är mycket uppskattat.
Gemenskapskommittén ansvarar för att en lista upprättas. Under året har det varit flera yngre i
föreningen som har satt upp sig på listan, vilket naturligtvis är mycket trevligt.
Ingrid Sjunnesson

Filippis basar
Korven puttrar, kaffet är varmt, uppdukade bord med kakor, hemmagjord sylt, ljus och godis samt
doften av gran eller vintergrönt som möter en på altanen. Behövs det fler beskrivningar för att vi ska
känna igen Filippis basar och auktion?
Under gemytlig stämning fyndades det på basaren, köptes lotter - vissa i form av en chokladbokstav spelades det på chokladhjul eller så testade man sin tur i en gissningstävling. I år fick man till och
med kasta pajer på en ”pojke” . Kvällen avslutades som vanligt med auktion, där många
hemlighetsfulla paket kom till en ny ägare.
Att en sådan trevlig och rolig kväll dessutom inbringar mer än 41 000 kr till Filippis verksamhet känns
som en stor välsignelse!
René Prins
Innebandy
Bollen är rund och allt kan hända! Så kan man sammanfatta det som sker när vi kör innebandy på
Klostergårdsskolans idrottshall på lördagarna klockan 16. Vi har fortsatt att jaga varandra och bollen
även under året som gått. Deltagarantalet är skiftande, allt mellan fyra och femton. Det har dykt upp
en del nya deltagare på sistone. Det är mycket glädjande! Det fungerar oavsett hur många som dyker
upp. Absolut minimum är dock fyra. Vi delar in i lag och spelar i en dryg timme. Sen är vi i skiftande
grad utmattade - duschen och eftersnack hägrar innan lördagskvällen tar vid.
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Fler är välkomna, inga förkunskaper krävs. Bara ett gott humör!
Magnus Sjödahl

Hemgrupper
Även år 2013 har Filippi haft tio hemgrupper i gång, förutom de som Berea har, med totalt ca 75
deltagare. Under hösten gjordes en kartläggning av hemgruppernas arbete för att ta reda på hur de
fungerar och vilka behov och önskemål som föreligger. Resultatet visade på både likheter och
olikheter mellan grupperna. Några grupper fokuserar på lovsång, samtal om livet och tron
samt förbön för varandra, andra mer på bön och bibelstudium eller samtal utifrån någon uppbygglig
bok. Några hemgrupper är etablerade och förtroendefulla bibelstudie- och bönegemenskaper sedan
många år och bärande för medlemmarnas kristna liv. Andra grupper är mer föränderliga och skiftar i
sammansättning. Gemensamt är att man tillsammans söker Jesus, har möjlighet att lära känna
varandra på ett djupare plan och kan dela glädje- och sorgeämne tillsammans.
Markus Hector
Seniorerna 2013
Seniorerna är en fristående grupp daglediga, många är medlemmar i Filippi och ELM i Malmö men
glädjande nog kommer många andra till våra sammankomster. Vi brukar vara 25-30 deltagare på
våra träffar.
Program 2013
31 januari i Betlehemskyrkan, Malmö: ”Herrens löften äro fasta” - Erik H Persson – hans liv och
hans sånger. Föredrag och sång av Astrid & Ingvar Hugosson
26 februari i Betlehemskyrkan, Malmö: ”Mysteriet – om livsfrågorna i mässan”. Föredrag av
kyrkoherde Bert Lönndal.
5 mars på Filippi, Lund: ”Jorden vi ärvde”. Tankar om människans ansvar som förvaltare av vår jord
och dess resurser. Föredrag av jägmästare Sven Sjunnesson.
10 oktober på Filippi, Lund: ”Libanons cedrar och drottningen av Saba – en bildresa i tid och rum i
Bibelns värld”. Föredrag av jägmästare Sven Sjunnesson.
21 november i Betlehemskyrkan, Malmö: ”Stadsmissionär i rikets tredje stad”. Redaktör Anders
Göth berättar om sina erfarenheter.
10 december i Betlehemskyrkan, Malmö: ”Julfest 2013”. Det traditionella och berömda knytkalaset
avnjöts!
VÄLKOMNA, alla ni som är daglediga till våra träffar! Program finns på Filippis hemsida.
Jan A Andersson
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Huskommittén, HK
Den del som förvaltar och hyr ut Filippis fastighet Thomander 31 – har haft Jonas Tuvesson och Eva
Andersson som områdesansvariga. Övriga ledamöter har varit Ola Hugosson, Daniel Svensson och
Olof Weberup samt Krister Erlansson med särskilt ekonomiansvar. Sven Gunnar Gunnarsson har haft
huvudansvar för bokföring och betalning. Krister och Sven Gunnar efterträds fr.o.m. 2014 års
räkenskaper av Petter Johansson. HK har under året haft sex sammanträden, två telefonmöten samt
några projekteringsmöten angående samlingssalens kylanläggning.
Husvärdar, HV
Den grupp som har särskilt ansvar för trivsel i och skötsel av Filippis lokaler – har varit Maja
Gunnarsson (huvudansvarig), Britta Jonasson, Karin Tuvesson, Mathis Kögel och Sven Olof
Andersson. De har haft ansvar för diverse inköp till kök samt blommor, dukar, städning, julpyntning,
småreparationer m.m. Strax efter årsskiftet 2013/14 lämnade Maja och Britta HV, dock har Maja
fortsatt ansvar för den externa uthyrningen. Mathis har tagit över ansvaret för städning (och
anställda städare), inköp och kaffekassan. Nya i gruppen fr.o.m. 2014 är Kristina Schäder, Jane
Svensson och Annika Tuvesson (sammankallande).

Under 2013 bildades mer formellt en inredningskommitté med representanter från både HV och HK,
detta eftersom de olika ansvarsområdena ligger nära varandra. Fastigheten Thomander har under
åren (med ngt mindre undantag), genom Huskommittén, stått för inköp av möbler till Filippi, varvid
Filippi kan sägas hyra sina lokaler möblerade. Nya dukar och vaser har köpts in till salongen (mest
från kaffekassan). Tyvärr har inköpet av nya möbler till verandan (ur Tores fond) ej genomförts p.g.a.
försenad tillverkning av utvald stol.
UNDER 2013 har vaktmästare Mikael Svensson ofta arbetat heltid i fastigheten; vissa dagar eller
veckor har han dock haft uppdrag på annat håll. Husets källare har iordningställts, vi har fått en
byggverkstad, ett separat rum för värmeväxlaren och en cykelverkstad för huset. I november
startade MS egen firma (SMS Bygg och fix) och har därefter gjort en del hantverksarbete i
fastigheten genom den, t ex målning och reparation av fönster.
Eva Andersson har, förutom kommittéarbetet, med en tjänst på knappt 20 % haft hand om
projektledning, kontakt med myndigheter och hantverkare samt uthyrning av bostäderna.
Två stora projekt har utförts, nämligen installation av kyldon i samlingssalen (en beställning från
KFF:s styrelse; kostnad ca 110 kkr) samt omläggning av tegeltaket (mot norr) över Hus B (Design för
livets lokaler) samt av torntaket över Till Livs expedition. Genom läckage upptäcktes att en del
tegelpannor vittrat sönder och att pappen var uttjänt. Takomläggningen utfördes av firma Roland
Berg (Stenvalla AB), Höganäs, där även Mikael Svensson tillfälligt anställts. Kostnaden uppgick till ca
300 kkr. I arbetet ingick av målning av stuprör, hängrännor, plåt och en del fönster (utv.).
Mindre projekt har varit ny dörr från kaféet till Lilla gården (bygglov krävdes dock), upprustning av
pentryt i Credos kontor våning 1 samt ommålning av lägenhet Hus B våning 2 – den senare utfördes
dock helt av hyresgästen, under ledning av HK. HK har även under året försökt uppdatera
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nyckelregistret över de Filippinycklar (AA) som medlemmarna har. Åtskilliga nycklar har tyvärr ej
återlämnats vid utflyttning, några har överlämnats direkt till annan medlem och några har
förkommit. Vi uppmanar till stort ansvar för samtliga nycklar till huset – och betald medlemsavgift
berättigar ett innehav.
Uthyrning – lägenheter och lokaler
Samtliga bostäder och lokaler har varit uthyrda under 2013, kaféet dock endast enstaka dagar i
veckan. KFF har hyrt kaféet två dagar för ungdomskafé och en dag under hösten för Nordiska L’Abri
(genom Stefan Lindholm). Huset hade 2013-12-31 följande hyresgäster:
I lokalerna: Kristna Föreningen Filippi, Credo, Theofil, Design för livet/Till Liv. På korridoren: Daniel
Arvidsson, Jennie Gunnarsson, Lotte Fredensborg (ELU), Sara Ekström, Jesper Runeson och Alfred
Johansson. I lägenheterna: Hanna Gustafsson, Annika och Magnus Tuvesson, Johan Gredenius,
Mikael Svensson samt Adam Hultgren (Credo) & Anton Wemmenborn (ELU).
Eva Andersson och Jonas Tuvesson

Infokommittén
Informationskommittén har under året fullgjort sitt uppdrag att samla in och sprida information till
både medlemmar och andra som kan vara intresserade av föreningens verksamhet, hålla adresslista,
anslagstavlor och hemsida aktuella, marknadsföra föreningens program och distribuera
inkommande e-post till rätt personer. En ny så kallad ”gatupratare” (skylt som står på gatan) har
köpts in för att locka förbipasserande att komma in till gudstjänsterna på söndagar.
Intern och extern marknadsföring har gjorts genom e-post/brev, affischer, annonser i Sydsvenskan
och på kyrktorget.se. Den nya hemsidan började användas 1 februari och har utvecklats under året.
Filippis missionsprojektsinsamling har gått till ELM-BV:s mission i utlandet och anslagstavlan utanför
biblioteket har uppdaterats kontinuerligt med aktuell information från missionsarbetet.
Informationskommittén har bestått av Martin Bengtsson, Betty Svensson, Birgit Berntsson och
Gunilla Berglund (ansvarig).
Gunilla Berglund

Ungdomskommittén
Ungdomsgruppen Berea
Under det gångna året har vi varannan vecka haft samling på Filippi med undervisning, fika,
aftonbön och någon aktivitet däremellan. Många är de tillfällen, då Kristus har kommit nära i
talarnas undervisning. I slutet av maj begav vi oss, precis som förra året, av för den klassiska
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utflykten till ön Ven. Cykling och solande som vanligt!
Varannan vecka har vi samlats i Bereas hemgrupper. Där är vi ungefär 25 personer organiserade i
mindre grupper med äldre ledare. Under 2013 har vi tre äldre hemgrupper och två yngre. I
grupperna fördjupas relationerna, både till varandra, sig själv och till Gud, genom samtal, bön,
bibelstudium, sång och lekar och/eller spel. Dessa ledare inbjuds också att deltaga i Bereas
terminsavslutning innan jul.
Vi har varit runt 20-25 personer på Bereas samlingar - som mest upp emot 30 någon gång och 10
som minst.
Läsåret 2012/2013 års ungdomsledare Sara Josefsson och Janja Rosengren har under hösten fortsatt
som ledare i Berea. Janja har dessutom blivit hemgruppsledare åt de yngsta tjejerna, en grupp på
hela sju tjejer.

Ungdomssekreterare och ungdomsledare
I år har Filippi haft ungdomsledare för andra året i rad. I somras hade Janja Rosengren, Sara
Josefsson och Daniel Arvidsson gjort sitt ledarutbildningsår som ungdomsledare. I början av hösten
började Anton Wemmenborn och Lotte Fredensborg hos oss. Pelle Svensson är kvar som
ungdomssekreterare, tillsvidareanställd av ELU med placering i Lund. Det är han som handleder
ungdomsledarna i deras uppgifter i Filippi.
Med Pelle som teamledare har Anton och Lotte, tillsammans med Credos Adam Hultgren och Anna
Swahn, under hösten engagerat sig och drivit Café Sandkakan och haft bokbord på Katedralskolan.

Ungdomscaféet på Sandkakan
Vi fortsatte under hösten att hålla ungdomskaféet öppet två dagar i veckan - tisdagar och onsdagar.
Det är ett kristet inriktat kafé, vi spelar kristen musik, har kristen litteratur längs väggarna, och riktigt
schyssta fikapriser!
Ideella krafter kommer och hjälper till som kafépersonal på ungdomskaféet varje vecka. De hjälper
till att baka, städa, handla, stänga, samtala med gäster, be och lovsjunga, ja verkligen vara en del av
kaféengagemanget.
Arbetet med kaféet har sent under hösten utmynnat i en del förnyelse, planer och idéer som vi
börjar med från och med januari 2014.
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Ungdomsgudstjänster
Under året som gått har Bereas ungdomar vid fyra tillfällen förberett och lett Filippis
söndagsgudstjänst. Vi har i Berea engagerat oss och verkligen gett oss själva tid att söka Gud i
förberedelser och böner. Det har planerats, organiserats och kallats människor och vi har haft riktigt
goa gudstjänster!
Pelle Svensson
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