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Konfa
Dörren öppnas till Östervåla 
Missionskyrka och konfirmanderna 
kommer inrusade. Det är nämligen fika 
dags. Man hinner inte sätta sig ned vid 
fika bordet för än det hörs ett stort skratt 
ifrån konfirmanderna. Det är en av ledarna 
som är i full gång och berätta en rolig 
historia som han hade hört.
Efter allt tumult går de upp på 
övervåningen och sätter sig i mys 
fåtöljerna. I dag handlade undervisningen 
om kristen tro. De sitter tysta och lyssnar 
och ställer då och då några frågor 
till ledarna som består av pastorerna 
Per Dahlström och Ingalill Norgren, 
Ungdomsledaren Sara Ahlezon samt 
praktikanterna Carina Svärd och Josef Paulsson. Tiden rinner iväg och de avslutar med en bön. Till sist 
påminner ledarna om nästa gång för de ska nämligen åka till Maria döttrarna i Enköping och de kommer 
att vara borta hela dagen.

Medlemsintagning i 
Betel.

Lördagen den 5 september 
var det fest i Betelkyrkan 
med dopförrättning och 
medlemsintagning De 
nya medlemmarna Göran 
Hillbom, Markus Svärd 
och Daniel Svärd flankeras 
av dopförrätatren Walther 
Axelzon och Torbjörn Svärd 
som hälsade dem välkomna i 

församlingsgemenskapen.

KÄLLANS EKONOMI

KÄLLAN är för många en välkommen och omtyckt tidskrift som nu kommit till dig sedan 1985. Vi som 
ger ut tidningen är mycket glada över den uppskattning som vi ofta hör om den. Det betyder, tror vi, att 
den fyller ett viktigt behov och kan förmedla information och tankar som leder framåt, en källa att ösa 
information och inspiration ur.

Lika all annan verksamhet kostar det en hel del pengar att trycka en tidning som Källan 4 gånger 
per år. Det är nu dags för Dig att ta Ditt ansvar för att vi ska kunna fortsätta med tidningen, d v s 
Källans ekonomi och betala Din årliga gåva till tidningens utgivning, kalla det gärna en frivillig 
prenumerationsavgift om Du vill. Använd gärna bifogade postgiroavi, om du betala på annat sätt ange 
"Gåva till tidningen Källan"  Alla gåvor mottages tacksamt. Vi tackar på förhand!


