April 2019
Vecka 14
Hej på er alla!
Min dator i kyrkan fungerar fortfarande inte trots massiva
hjälpinsatser. Men det sista som överger …
Därför detta enkla veckobrev från min hemdator.
I fredags övervann jag min bitterhet och besökte på nytt Brunstorps
Trädgård. Bitterhet beror på att vi inte fick ha Pilgrimsvandringen här
trots dubbla löften. Men nu är den övervunnen och här är fantastiskt
vackert och alldeles otroligt många blåsippor.
I går såg jag 19.200 tranor vid Hornborgarsjön och det var säkert lika
många sippor i Brunstorpsbackarna. Ett besök rekommenderas.
Pilgrimsvandringen kan vi gå på i Huskvarna kyrkogård.
På torsdag 13.30 gästas vi i kyrkan av Majvallen.
På fredag sänder jag 10.30 Närradio och på fredag kväll 18.30 är det
Församlingshäng. Anmälan sker på lista i kyrkan eller till Ewah
Sturesson.
På söndag är det 10.00 Gudstjänst med små och stora och nattvard.
Medverkar gör våra scouter, ledare, några musiker, Ewah Sturesson
och jag själv i ett påskdrama. Det blir utgångskollekt till Equmenia
Huskvarna.
Böndagen som skulle varit på söndag är framflyttad till 12 maj. Vi
återkommer om mer information.
Med önskan om Guds välsignelse och goda vårdagar
Pastor Leif

Vecka 15
God morgon
Har ännu inte fått igång datorn i kyrkan men den är på gång. Har ni
skickat mail till min kyrkdator har jag inte läst eller svarat på dem på
ett par veckor. Men det går bra att skicka på denna
mailadress - larsson.huskvarna@telia.com
Om två timmar öppnar vi åter vårt tisdagscafe. Ikväll är det
styrelsemöte. På torsdag skulle Stig Jonsson ha medverkat på
Träffpunkten 14.00, men han har blivit sjuk. Istället ska vi sjunga
vårsånger och så ska jag ta oss med på vandring på Kungsleden
tillsammans med några av Dag Hammarskjölds vägmärken. På söndag
är det Palmsöndagen med medverkan av Maja Linusson och mig själv.
Denna påsk läser vi Johannesevangeliet och vi börjar redan på söndag.
Ett stort tack till alla våra scouter och ledare som framförde ett
påskspel i söndagens gudstjänst!
På kyrktorget finns ett bord med alla namnuppgifter för en ny
matrikel. Kolla gärna om alla namn och nummer stämmer!
Med önskan om Guds välsignelse och goda vårdagar
Pastor Leif

Vecka 16
Stilla veckan
Då har vi idag vita tisdagen och i morgon dymmelonsdagen (dämpad).
På skärtorsdagen möts vi 19.00 till en Getsemaneafton med
nattvardsfirande. Vi gör en vandring i tre rum. Vi möts på kyrktorget,
som är Jerusalem. Sedan går vi till övre salen som ligger i storstugan,
där vi äter en enklare måltid och firar nattvard. Kvällen avslutas i vårt
kyrksal, som är Getsemane trädgård.

I långfredagens gudstjänst 10.00 medverkar Tomas Svensson, Magnus
Blixt och jag själv.
I påskdagens gudstjänst och söndagsskola 10.00 medverkar Maja
Linusson, Ewah Sturesson och jag själv.
Även detta veckobrev sänds från min hemdator. Det beror på att jag
ännu inte lärt mig det nya programmet på kyrkdatorn. Men tack HansErik Wahlstrand för ett mycket bra arbete och att du kunde rädda en
hel del dokument!
Med önskan om en god stilla vecka och så småningom en Glad påsk
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 17
Kära vänner och medlemmar
Här kommer första veckobrevet från en uppdaterad kyrkdator trodde
jag, men jag blir inte vän med den datorn!
Nu lever vi i den underbara tiden efter påsk med överflöd i skapelsen
och frälsningen. Allt är nåd!
På söndag är det 10.00 Gudstjänst och söndagsskola med medverkan
av Strands kör, Åke Nordqvist och Evert Johansson.
På söndag kväll 18.00 är det Vårkonsert med Strands kör i vår kyrka
och det är fri entre.
Söndagen 12 maj är det 11.45 Församlingsmöte efter kyrkkaffet.
Ärenden är genomgång av motioner till kyrkokonferensen,
utvärdering av att vi hade årsmöte efter gudstjänsten, rapport från
ledningsgruppen för församlingsutveckling, information om ett
Equmeniautskott mm
Med önskan om allt gott i tiden efter påsk och Guds välsignelse
pastor Leif

