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Men Maria stod och grät utanför graven. Gratande lutade hon sig In och fick då se två änglar i vita
kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne:
"Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har
lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte
att det var han. Jesus sade till henne : "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde
att det var trädgårdsvakten och svarade : "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg
mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom." Jesus sade till henne: "Maria." Hon
vände sig om och sade till honom : "Rabbouni!" (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus
sade : "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem
att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till
lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Job. 20:11-18

Vecka 10 (5-11 mars}

6 tisdag

10.30

Ekumenisk bön i Smyrna

8 torsdag

10.00

BibeUäsning och bön

11 söndag

10.30

Bön

11.00

Gudstjänst: Maria Back, Tema: Barn i
fokus, F-kassan

Vecka 11 (12-18 mars)

13 tisdag

18.00

Inför Gud i bön

15 torsdag

10.00

Bibelläsning och bön

18 söndag

10.30
11.00

Bön

Gudstjänst för alla, Barn- och
ungdomsrådet, Byggnadskassan,

Församlingsmöte
Vecka 12 (19-25 mars)

20 tisdag

18.00

Inför Gud i bön

22 torsdag

10.00
14.00

Bibelläsning och bön
Dagledigträff: Tal och sång av Alvar och
Gunilla Kristensson

25 söndag

10.30
11.00

Bön

Gudstjänst: Carl-Johan österblad.
Tema: Palmsöndagen, F-kassan,
Adm'inistrationsmöte

Vecka 13 (26 mars-1 april)

27 tisdag

18.00

Inför Gud i bön

Skärtorsdag

18.00

Långfredag

10.00

Getsemanestund: Soppa och
nattvardsfirande
Gudstjänst: Carl-Johan Österblad I
F-kassan

Påskdagen

09.30
10.00

Bön

Gudstjänst: Carl-Johan Österblad, Fkassan & missionskollekt, Nattvard

Kommande samlingar/Information
•

ltyJen tisdagsbön 6/3.

• Barnpo.ssnine varje söNl.a9
• CietseMaV\tStl,Cru:len på skärtorsdagen. Vi inleder saMli~en
Med att äta soppa tillsaMMans. Tar också del av Nl9ot
filMklipp

SOM

gestaltar Jesu liv i ansll,CtV\ityJ till påsken och

l~ssnar till bibeltexterna. SaMlityJen avsll,Cta.s Med att vi
firar Herrens Måltid tillsaMMaru.

• Besök: Bo UAruiin 8/4. Sång- och W\l,CSik9l,Cdstjänst Med
TeaM Solid -från Vetlaruia sön

j,.5/4

kl.

j,.j,..OO

Cellgrupperna träffas varje eller varannan vecka. Har du frågor om
cellgrupperna, hör av dig till Håkan Olsson, 076-821 91 24.
Det finns mycket information att hämta på församlingens hemsida. Både
gudstjänster och allmän information. För intern information kontakta
info@avdmnet.net, så tär du inloggningsuppgifter ror den "interna sidan". Vi
skickar också ut meddelanden direkt till din e-postadress, ex. dagordning ror

församlingsmöte, info från församlingsledning etc.
Vi sätter upp en dagordning på anslagstavlan i kyrkan en vecka före
församl ingsmötena.

PINGSTFÖRSAMLINGEN
.,.

Ostra Torggatan 5 C
572 30 Oskarshamn

Telefonnummer:
Expedition: 0491-154 57
Baltiska Boden, Second hand-butik: 070-341 04 84
LP-kontakt: 070-646 38 00
Kontaktpersoner:
Carl-Johan Österblad, pastor: 072-588 86 25,
e-mail: info@oskarshamn.pingst.se
Håkan Olsson, ordforande: 076-821 91 24
Dennis Rydh, huvudkassör: 070-657 22 67

E-postadress:
info@oskarshamn.pingst.se
Hemsida: www .oskarshamn.pingst.se
För medlemmar: Kolla interninfo.
Församlingens Bankgiro:
5426-3421
Församlingens Bankkonto:
6708-794 987 818
Församlingens Swish-nummer:
1230985465

