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Missionsprovinsen

Behovet

i Sverige och Finland

 Driva och vidareutveckla Missionsprovinsens
verksamhet i Sverige.
 Stödja diakonala verksamheten i Karlstad.
 Förböner för gudstjänstlivet i våra koinonior.
 Förböner för dem som saknar en gemenskap
att gå till.
Vi väd jar till alla k oinonior,
understöd jare och andra engagerade
att und er faste t id en 2012
ge en extra gåva
till missionsarbetet i S verige.
Fasteinsamlingens gåvor fördelas med 2/3delar till vårt allmänna arbete, och med 1/3
-del till Petrushjälpens d i a k o n a l a arbete i
Karlstad.

Fasteinsamlingen
2012

Gåvor kan sättas in på
pg nr 11 36 63 – 9
Märk talongen ” FASTEINSAMLING 2012”

på uppdrag från Missionsrådet
+Roland Gustafsson
Missionsbiskop
”… allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss.”
Jes. 26:12

Layout: Jakob Okkels, 2012

Du som vill veta mera om Missionsprovinsens
arbete i Sverige kontakta vårt kansli i
Göteborg telefon 031-51 42 47
eller gå in på vår hemsida
www.missionsprovinsen.se

Jesus sade:
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Mig är given all makt
i himmelen och på jorden. Mt 28:18
...den som tror på mig, han skall
leva, om han än dör; Joh 11:25
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is s ions pr ov ins en är en del av ”den enda,
heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den är en fri provins av Guds kyrka och
församling i Sverige och Finland, på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund.

etr us hjä lp en i Karlstad är den diakonala
verksamheten i S:t Petri församling, - en koinonia i Missions provinse n. Här bedrivs beroendevård på kristen grund. Den startades upp i maj
2010 och drivs tillsammans med Lewi Pethrusstiftelsens riksorganisation.

is s ions pr ov ins en s uppgif t är att stödja
anslutna gudstjänstgemenskaper och koinonior och att medverka till bildandet av nya, där
det behövs. Koinoniorna är självständiga, lokala
gudstjänstfirande gemenskaper. De åtnjuter gemenskap och stöd inom Mis s ions pr ov ins e n.

erksamheten består idag av caféverksamhet
och LP-möten. Vi står i startgroparna för att
köpa en fastighet där det ska bedrivas stödboende. Detta är ett boende för människor som vill bo
i en kristen drogfri miljö.

I

V

I

fokus för vårt missionsarbete just nu är Mälardalen, Skåne och Norrland, där människor önskat vår hjälp.

M

issionsprovinsens ekonomi var under 2011
litet skakig men efter vädjan till alla medlemmar och sympatisörer kunde året avslutas
med en ekonomi i balans. Våra ambitioner att
”Driva och vidareutveckla Missionsprovinsens
verksamhet i Sverige” är beroende av det stöd vi
får från er alla.

i vet att den kristna tron är en god grund för
att bygga sig en drogfri tillvaro. När man tar
bort drogen från missbrukaren uppstår ett tomrum och för oss är det självklart att Jesus ska få
fylla tomrummet.
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dag har vi tio koinonior på olika platser i hela
Sverige. Dessutom finns det ett antal gudstjänstgemenskaper där Missionsprovinsens präster
leder gudstjänster och verkar som andliga ledare.

V

ill du vara med och hjälpa oss att nå fler personer i Karlstad som är älskade och efterlängtade av Gud?

Hans Gustafsson
Stödföreningens ordf.
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Hans Bernhard och Samuel Petersson
Petrushjälpen/S:t Petri församling

