
Vecka 36  
3 tisdag 19:00 Kraftkällan, Bön  

4 onsdag 18:00 Alphakurs – prova på 
8 söndag 10:00 Gudstjänst, Magnus predikar, Samuel leder lovsång. 
 
 
 
 
 
 
  

Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig 

till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min 

själ, han leder mig på rätta vägar för sitt 
namns skull. Psalm 23:2-3 

Elimkyrkan 

Klockvägen 1, 590 18 Mantorp  Hemsida: www.elimmantorp.se 

 

Pastor:  Magnus Viklund 

E-post:  magnus.viklund@elimmantorp.se 

Tel:  070-2288384 

Exp.tid:  Fredag kl.10:00-12:00 

 

Swish kollekt församlingen: 123 280 13 06 

Swish Axplocket, loppis: 123 343 10 46 

Församlingens plusgiro:  58 09 74 – 4 

Fastighetens plusgiro: 49 64 54 – 0 

Missionskassan plusgiro: 33 93 04 – 8 

 

Nu är sommaren äntligen här! Sommaren är efterlängtad vila men också 
aktiviteter, sommaren är ledigt från jobbet men också tid för att fixa, 
sommaren och semester är en välbehövlig paus i livets snurr. Det är viktigt och 
stanna upp i livet emellanåt, man kan bli närsynt när alla måsten och krav 
hopar sig, då ser man bara det som snurrar just nu. Stanna upp lyft blicken, se 
bortom morgondagen, se det större perspektivet på ditt liv. Under Juli månad 
kommer vi inte ha bön i kyrkan, men bönen kan givetvis fortsätta hemma. Jag 
skulle vilja uppmuntra dig att någon gång i sommar att stanna upp och söka 
Gud, få en egen stund med Jesus, kanske på ett nytt sätt, öppna dig för Jesus 
under en skogs promenad, besök en konferens om du inte brukar det, försök 
att hitta svaret på det där bibelordet som du hela tiden fastnar vid, samtala 
om tro med någon, be om att Guds vilja får ske i ditt liv, be vid andra tider, 
eller nått liknande, följ ditt hjärta. Din viktigaste relation är den till Jesus.  
 
V33 börjar vi den nya terminen med en bönevecka, fokus blir på 
höstterminen, vill man börja redan på måndag får man det, vill man fasta 
under veckan så får man det. Böneveckan kan bli en kraftfull start på terminen 
om vi vill det. 

Önskar er en härlig och välsignad sommar / Magnus Viklund 

mailto:magnus.viklund@elimmantorp.se


Vecka 22  
29 onsdag 19:00 Kraftkällan, bön. Planering av mötesledning och lovsång. 
31 fredag inget Tonår  

Juni 
 

2 söndag 14:00 Söndagskul avslutning, festlig samling för barn och andra. 
 
Vecka 23  
5 onsdag 19:00 Kraftkällan, bön 
6 torsdag 18:00 Bön för Sverige i Andeaskyrkan Mjölby.  

Nationaldagen 
7 fredag 19:00 Tonår sommaravslutning i Himmelsby. 
9 Pingstdagen 18:00 Gudstjänst, Magnus predikar,  

Samuel leder lovsång, ”Söndagsskoj” för barn.  
 
Vecka 24  
12 onsdag 19:00 Kraftkällan, bön 
16 söndag 18:00 Gudstjänst, Magnus predikar, Anna leder lovsång,  

nattvard, ”läshörnan” för barn.  
 
Vecka 25 Torpkonferensen och Nyhemsveckan 
19 onsdag  19:00 Kraftkällan, bön 
23 söndag Ingen Gudstjänst i Elimkyrkan 
 
Vecka 26  
26 onsdag 19:00 Kraftkällan, bön 
30 söndag 18:00 Ekumenisk sommarkväll i Elimkyrkan, Ingvar och Anna 

Fredriksson, Anna leder lovsång. 
 

Juli 
Vecka 27  
7 söndag 18:00 Ekumenisk sommarkväll i Equmeniakyrkan. 
 
Vecka 28  
14 söndag 18:00 Ekumenisk sommarkväll i Svenskakyrkan. 
 
Vecka 29  
21 söndag 18:00 Ekumenisk sommarkväll i Elimkyrkan, Samuel leder lovsång. 

Vecka 30  
28 söndag 18:00 Ekumenisk sommarkväll i Svenskakyrkan. 
 
Vecka 31  

Augusti 
  

4 söndag 18:00 Ekumenisk sommarkväll i Equmeniakyrkan. 
 
Vecka 32  
7 onsdag 19:00 Kraftkällan, bön 
11 söndag 18:00 Gudstjänst, Magnus predikar, Tommy leder  

lovsång, nattvard.  
 
Vecka 33 Bönevecka 
14 onsdag 08:30 Bön, 19:00 Bön 
15 torsdag 08:30 Bön, 19:00 Bön 
16 fredag 08:30 Bön, 19:00 Bön 
17 lördag 08:30 Bön, 19:00 Bön 
18 söndag 18:00 Gudstjänst, Magnus predikar, Samuel leder lovsång. 
 
Vecka 34  
21 onsdag 19:00 Kraftkällan, bön 
25 söndag 18:00 Gudstjänst, Roland predikar, Anna leder lovsång. 
 
Vecka 35  
28 onsdag 19:00 Kraftkällan, bön 
 

September 
 
1 söndag 14:00 Söndagskul, festlig samling för barn och andra. 
 
 
 
 
 
 

 

Morgonbön 
08:30 

Onsdag, Torsdag 
och Fredag  
varje vecka. 


