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välkommen hem! Värmande ord men också del av vår längtan 
som kyrka, att få välkomna människor hem i gemenskapen med 
församlingsfamiljen men framförallt med Jesus. Under flera år har vi 
pratat mycket om att göra rum för gäster och nya människor. Vi har även gjort 
flertalet förändringar med det syftet. Under 2019 kan vi tacksamt se att det 
varit värt det. Nya bekanta, nya vänner och nya familjemedlemmar. Tänk att 
församlingen som startade 1920 upplever en pionjärtid igen.Under 2020 firar 
vår församling 100 år AV GUDS GODHET och vi kommer uppmärksamma detta vid 
flera tillfällen. Inte i första hand för att se oss tillbaka och bli nostalgiska, utan 
för att tacksamt blicka bakåt för att sedan trosvisst blicka framåt. För jag är 
övertygad om att det bästa ligger framför oss. 

Något jag gläder mig över extra mycket är barnkyrkan. Alla behöver få höra 
om Jesus. När jag tänker tillbaka på januari 2019 och Agnes var det enda 
barnet på gudstjänsterna så inser jag att familjen har utökats. För mig och 
Lina och vår fysiska familj så kom Agnes lillasyster Lily i april. I den andliga 
familjen som är församlingen har vi också fått se nya medlemmar komma 
med under hela året. Jag är glad och tacksam för nåden att tjäna i en varm 
och levande församling där människor hittar ny gemenskap men även tro, 
helande och upprättelse. Låt oss under 2020 leva som ett öppet hem, drivna 
av brinnande öppna hjärtan i tro på en öppen himmel och en Gud som gör 
mirakel! Låt oss slå vakt om att alltid vara familj och inte bara en förening.

Kärlek och nåd från Gud/ 
Andreas Cucca, pastor
andreas@bottnarydpingst.se
0735-072809
insta: @andreascucca
blogg: www.cucca.se



-----Vecka 49----- 
Tis  03 December   18:30 HJÄRTA FÖR HUSET
Lör 07 December   11:00 Andakt på Mogården
Sön 08 December  10:00 Gudstjänst DOP och medlemsintag 
-----Vecka 50----- 
Tis  10 December   19:00 Bön 
Ons 11 December  18:30 Våra älskade julsånger
Lör 14 December   18:00 Julfest obs anmälan till Andreas 
                                                                        0735-072809
-----Vecka 51----- 
Tis  17 December   19:00 Bön 
Sön 22 December  10:00 Gudstjänst (+barnkyrka)  Andreas Cucca

-----Vecka 52----- 
Tis  24 December   11:00 Samling vid krubban, Svenska kyrkan
Sön 29 December  10:00 Gudstjänst  (+barnkyrka)
-----Vecka 1----- 
Tis  31 December   16:00 Nyårsbön 
Sön 05 Januari       10:00 Gudstjänst och årshögtid, Andreas Cucca
                                      
-----Vecka 2----- 
Tis  07 Januari       18:30 HJÄRTA FÖR HUSET
Lör 11 Januari        11:00 Andakt på Mogården    Sön 12 Januari       10:00 Gudstjänst med nattvard (+barnkyrka)
Sön 12 Januari       13:00-17:00 Kördag i Allianskyrkan
Sön 12 Januari       18:00 Körgudstjänst Allianskyrkan
-----Vecka 3----- 
Tis  13 Januari        19:00 Bön 
Ons 14 Januari       19:00 Bön och lovsångskväll
Lör  18 Januari        Alpha regiondag i Allianskyrkan
Sön 19 Januari       17:00 Gemensam gudstjänst Bottnaryds kyrka

-----Vecka 4----- 
Tis  21 Januari        19:00 Bön 
Sön 26 Januari       10:00 Gudstjänst Andreas Cucca (+barnkyrka)
-----Vecka 5----- 
Tis  28 Januari        19:00 Bön 
Sön 02 Februari      10:00 Gudstjänst  (+barnkyrka)
-----Vecka 6----- 
Tis  04 Februari      18:30 HJÄRTA FÖR HUSET
Sön 09 Februari     10:00 Gudstjänst med nattvard (+barnkyrka)



/bottnarydpingst                                 @bottnarydpingst

kontakt@bottnarydpingst.se          0735072809 (pastor Andreas)

Open Home - Open Heart - Open HeavenOpen Home - Open Heart - Open Heaven
Vi är en kristen kyrka som grundades 1920. Vi tror att Gud är på riktigt och att Vi är en kristen kyrka som grundades 1920. Vi tror att Gud är på riktigt och att 
Jesus är relevant för alla människor. Vi vill bygga en gemenskap där det är lätt Jesus är relevant för alla människor. Vi vill bygga en gemenskap där det är lätt 
att känna sig hemma. Vi vill att kyrkan ska vara ett att känna sig hemma. Vi vill att kyrkan ska vara ett Öppet hemÖppet hem. Vi vill leva våra . Vi vill leva våra 
liv med liv med Öppna hjärtanÖppna hjärtan gentemot Gud, men också med en Öppenhet mot vår by  gentemot Gud, men också med en Öppenhet mot vår by 
Bottnaryd. Varför? För att vi tror att Gud älskar Bottnaryd. Vi tror på att Bottnaryd. Varför? För att vi tror att Gud älskar Bottnaryd. Vi tror på att himlen himlen 
är Öppenär Öppen och att Jesus vill möta människans innersta behov och att han gör  och att Jesus vill möta människans innersta behov och att han gör 
mirakler idag. Varmt välkommen att dela gemenskapen med oss!mirakler idag. Varmt välkommen att dela gemenskapen med oss!
BönemöteBönemöte tisdagar 19:00 tisdagar 19:00
GudstjänstGudstjänst söndagar 10:00 Alla barn är välkomna med till barnkyrkan! söndagar 10:00 Alla barn är välkomna med till barnkyrkan!

ENGLISH:ENGLISH:
We are a chistian church founded 1920. We belive that God is for real and that We are a chistian church founded 1920. We belive that God is for real and that 
Jesus is relevant for all people.We long to be a fellowship that in becomes an Jesus is relevant for all people.We long to be a fellowship that in becomes an 
Open homeOpen home, we want to live with , we want to live with Open HeartOpen Hearts towards God and all people. s towards God and all people. 
Because we believe God loves Bottnaryd. We believe in an Because we believe God loves Bottnaryd. We believe in an Open Heaven,Open Heaven, in a  in a 
God that does miracles.God that does miracles.
Welcome to fellowship with us!Welcome to fellowship with us!
Prayermeeting TuesdaysPrayermeeting Tuesdays at 19:00 at 19:00
Service SundaysService Sundays at 10:00 - All children are welcome to kids church! at 10:00 - All children are welcome to kids church!


