
Be för:
• Cellgruppen vi startat

• Julfesten vi skall ha

• Josef och Ninas sista månad i 
Kambodja innan de åker hem.

• Under och tecken!
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”Vi vill nå den nya 
generationen av 
ledare.”

BYGGA FÖRSAMLING 
Vi är inne i en tid av att bygga en stark och fungerande församling. Vi undervisar bibeln, ber, bygger 
lovsångsteam och umgås. På samma gång så får vi många nya engelska studenter och gudstjänstbesökare.

Hej på er!

Hur är det med er i vinter-Sverige? 
Har ni druckit glögg och julpyntat? Vi 
har gjort julfint hemma hos oss, snart 
är det jul!

Vi har haft en bra månad här! Vi har 
många nya studenter som har börjat 
att studera engelska med oss. Nu har 
vi ca 40 studenter och det kommer 
nya varje vecka. Det är kul att se våra 
studenter dra i sina vänner för att 
komma och studera med oss och att 
de tycker att det är så roligt! Vi har 
även två munkar som studerar med 
oss nu, det är härligt att få berätta om 
Jesus för dem, de har många frågor.

Det fortsätter även att komma nya 
människor varje vecka på våra 
gudstjänster. Det är både engelska 
studenter och vänner till medlemmar i 
församlingen som kommer.

Förra månaden så startade vi upp en 
husförsamling. Vi vill att våra 
lärjungar skall få möjligheten att få 
djupare undervisning i Guds ord, 
ställa frågor, ventilera sina 
funderingar kring olika saker i livet, be 
och lovsjunga tillsammans. Vi vill 
hjälpa människor att växa i Gud och 
lära känna honom mer. Varje vecka 
så kommer det folk och studerar 
bibeln med oss, be att de skall bli 
rotade i Guds ord.

Snart skall vi ha en julfest i kyrkan, 
den 18e december så smäller det! 
Detta är ett otroligt bra tillfälle att 
predika evangelium så var med oss 
och be att många människor skall 
vara med och att de skall bli berörda 
av Guds kraft!

Vi hörs! /Jacobssons
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