April 2020
Vecka 14
VÅR TID
Trots alla begränsningar för att förhindra spridning av viruset bryter
våren fram.
För en del av oss ges möjlighet att vandra i naturen.
För en del av oss ges möjlighet att läsa en god bok.
För en del av oss ges möjlighet att komma till en Öppen kyrka.
Vi har Öppen kyrka idag tisdag 10.00 – 11.00 och imorgon onsdag
18.00 – 19.00. Det finns då möjlighet att tända ljus och be. Vill du
samtala finns jag där.
Vi har öppen kyrka på söndag 10.00 – 11.00. Då är det ljus tändning
och en andakt präglad av Palmsöndagens budskap. I denna andakt
medverkar Maria Åkesson och jag själv. Det är också söndagsskola.
Denna söndag hade vi tänkt inviga vårt nya ventilationssystem i
kyrkan och säga ett stort TACK till alla er som varit engagerade i
detta. Vi får återkomma med denna invigning och detta TACK!
40 DAGAR FÖR KLIMATET
Här kommer fortsättningen på scouternas 40 utmaningar.
Denna vecka handlar det om
NATUREN
Gå en sväng i närliggande natur. Ta med en soppåse och plocka skräp.
Var tyst i skogen i 15 minuter och bara lyssna.
Prata med någon om det som är bra här i världen.
Ge bort en upplevelse.

Till sist ett brev från vårt diakonala råd:
Kära församlingsmedlemmar som tillhör de som uppmanas att isolera
sig i hemmet.
Detta är en påskhälsning till er från oss i det Diakonala utskottet och
pastor Leif.
Med anledning av Corona pandemin så uppmanas alla över 70 år och
de som tillhör en riskgrupp att hålla sig hemma en tid framöver och ni
tillhör alla den gruppen.
Det innebär att vi inte kan ses på ett tag, varken i ert hem eller i
kyrkan och både ni och vi saknar detta men vi kan nå varandra, släkt
och vänner via telefon. Ni är välkomna att ringa oss när ni vill.
Vi hoppas att de flesta har en lösning för det praktiska som matinköp,
en del bor på äldreboende där maten serveras, en del har hemtjänst, en
del hemleverans och en del har släkt som hjälper till men vi vet att
detta kanske inte alltid fungerar och därför vill vi lämna våra
telefonnummer som ni kan ringa om behov finns.
Anne-Marie Andersson 070-2739668 Anne Linusson 0736539675 Lena Pettersson 070-7831011 Leif Larsson 073-6902817
Påsken närmar sig och vi önskar att ni ska kunna fira påskens
gudstjänster med radio och TV och att vi ber för varandra i
församlingen under denna tid.
Vi i Diakonala utskottet önskar er allt gott i denna annorlunda tid och
Guds rika välsignelse.
Anne-Marie, Anne, Birgitta, Lena och Leif

Vecka 15
”DEN BLIDA VÅR ÄR INNE”
I psalm 197 sjunger vi att ”den blida vår är inne”. Blida betyder väl
kära eller märkbara.
Våren bryter fram i full kraft. Vitsippsmattan rullas ut. Körsbärsträden
i Mjölkafållan blommar. Idag sätter Tomas Hagström och jag ut
Pilgrimsorden på Huskvarna Kyrkogård.
Det är stilla veckan, det är vår och samtidigt orostider. Hur länge ska
det hålla på?
I vår kyrka är följande planerat denna vecka:
Tisdag:
10.00 Öppen kyrka Ljuständning och bön
Onsdag:
18.00 Öppen kyrka Ljuständning och bön
Skärtorsdag:
19.00 Öppen kyrka Andakt och ljuständning
Långfredag:
10.00 Öppen kyrka Andakt och ljuständning
Åsa Lauenstein och Leif Larsson
Påskdag:
10.00 Öppen kyrka och Andakt och ljuständning
Åsa Lauenstein och Leif Larsson
Expeditionen är öppen som vanligt tisdag till torsdag 9 – 12.00. Ewah
Sturesson är sjukskriven denna vecka.
Du får jättegärna ringa mig på telefon 0736-902817
Om du har SVT-play kan ”Berättelsen om Jesus” rekommenderas.
Den är i fyra delar och jag tänkte se en del tisdag till fredag. Det blir
ett sätt att uppleva stilla veckans budskap.
Redan nu vill vi berätta om att vi planerat för en
TILLSAMMANSDAG 12 september i Lekeryds Missionskyrka. Boka
in den dagen. Då hoppas vi att det är lugnare igen!
Här följer ett brev från vår kassör, Åke Johansson:
Vänner i Equmeniakyrkan Huskvarna!

Equmeniakyrkan har lanserat begreppet ”Karantänkollekt”, och jag
vill understryka vikten av ett troget och kontinuerligt offrande till vår
församling, speciellt i dessa för oss alla så extraordinära tider. Som
kassör känner jag ansvar för att informera er om församlingens
ekonomi. Även om verksamheten är omställd nu och en tid framöver
så minskar inte våra fasta kostnader för personal och fastighet.
Under årets två första månader var offrandet oroväckande lågt – 73 %
av budgeten. Vid utgången av mars hade läget avsevärt förbättrats och
offrandet hade nått upp till 88 % (= - 23 640 kr) - mycket tack vare att
många fortsatt att via bank (swish, giro och överföringar) ge sin
kollekt vid tiden för söndagens gudstjänst.
Nu skulle jag vilja vädja till oss alla att fortsätta ett regelbundet
offrande till vår församling varje söndag framöver och låta det få
fortsätta vara en naturlig del av vår gudstjänst - oavsett var vi befinner
oss.
Swish 1231720762 – Bankgiro 544-6752 – Överföring Bankkonto
81505 – 3800128-5
Åke Johansson Kassör
Är du i kyrkan så finns ett uppdaterat instick till matrikeln att hämta.
Som avslutning på detta veckobrev ber vi den bön som Sveriges
kristna råd gett oss:
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och
förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet,
vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande
ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de
frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma
bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt
andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra
till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle
som värnar alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro
och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen
stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga
Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på
den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.
I Jesu namn.
Amen.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 16
NÄR?
Vi ställer ibland och otåligt frågan: ”När är krisen över”?
Svaret är att ingen av oss vet men vi får drömma!
När krisen är över ska vi ha fest – fira gudstjänst och nattvard och
kyrkfika!
I denna vecka har vi följande verksamhet:
Tisdag: 10.00 – 11.00 Öppen kyrka Ljuständning och bön
Onsdag: 18.00 – 19.00 Öppen kyrka Ljuständning och bön
Tisdag och onsdag finns jag på kyrktorget dessa tider för eventuella
samtal.
Expeditionen är öppen som vanligt tisdag till torsdag 9.00 – 12.00
På söndag har vi 10.00 Öppen kyrka med andakt och
ljuständning.
Egentligen skulle vi haft en gudstjänst med små och stora. Vi ställer
inte in utan ställer om!
Därför har vi på söndag en andakt med små och stora och
ljuständning.
Nu frågar någon: Kommer det några på dessa samlingar?
På Öppen kyrka med ljuständning tisdag och onsdag har det kommit
någon enstaka.
På Öppen kyrka med andakt på söndagarna har vi varit mellan 10 och
15.
Trots alla kriser i vår värld har SAM hjälp levererat en ny sändning
med kläder och stickat/virkat till Rumänien.
Sändningen har kommit fram och börjat delas ut.
Vi avslutar scouternas råd för ett bättre klimat:
Ge en kompis beröm för något som han/hon gjort för klimatet
Kom med en ny klimatsmart idé
Tala eller skriv till våra politiker om klimatfrågan

Läs om klimatförändringar
Och till sist bönen:
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och
förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet,
vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande
ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de
frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma
bästa.
Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt
andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra
till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle
som värnar alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro
och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen
stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga
Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på
den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I Jesu namn. Amen.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 17
VI HÖR SAMMAN
Trots att vi inte kan samlas till vanliga gudstjänster hör vi ändå
samman. Vi ställer inte in utan ställer om! I söndags var vi 15 på
Öppen kyrka med andakt för små och stora. I torsdags var det 24
scouter som möttes vid Stadsparksstugan. Så roligt!
På söndag får vi vara med i insamling till nationellt arbete i
Equmeniakyrkan.
Dessutom är vi med i en bönekedja i vår kyrka!
I denna vecka har vi följande verksamhet:
Tisdag: 10.00 – 11.00 Öppen kyrka Ljuständning och bön
Onsdag: 18.00 – 19.00 Öppen kyrka Ljuständning och bön
Tisdag och onsdag finns jag på kyrktorget dessa tider för eventuella
samtal.
Expeditionen är öppen som vanligt tisdag till torsdag 9.00 – 12.00
Torsdag 18.15 Scout
Söndag 10.00 Öppen kyrka med andakt och ljuständning och
söndagsskola.
I denna andakt medverkar Maria Åkesson och Evert Johansson.
Och några ord från Åke Johansson:
Vänner i Equmeniakyrkan Huskvarna!
På söndag är det offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbete.
Även om vi inte kan samlas till Gudstjänst i vår kyrka kan vi få vara
med och offra genom att själva betala in direkt till Equmeniakyrkan:
Bg 900-32 86 eller Swish 900 32 86 . Ange också gärna vår
församlings nummer 5736 för vår egen statistik. I brevet från
Equmeniakyrkan uppmanas vi också att delta i en bönekedja där vi får
be för Järnforsens Mfs, och Lockåsens Baptistförsamling i Oviken ber
för oss!

Och brevet från Equmeniakyrkan:
Där två eller tre är samlade...
Vi tror att Jesus menar allvar när han säger ”Där två eller tre är
samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20). Det
innebär att varje församling, oavsett hur stor eller liten den är, är
en mötesplats mellan människor och Gud.
Nu på söndag, den 26/4, är det många församlingar som planerat för
en offer- och förbönsdag för Equmeniakyrkans nationella arbete. De
pengar vi samlar in används till att stötta lokala församlingar, små som
stora, att fortsätta verka på sin ort. Vi ser ett ökat behov av stöd och
hjälp i dessa tider när så många församlingar ställer om sin
verksamhet. Låt oss hjälpas åt!
Bönekedjan
I år har vi också valt att komplettera insamlingen med en uppmaning
att be. För att tydligt visa att vi hör ihop startar vi en bönekedja. Varje
församling i vår kyrka får ansvar för en annan församling att be för.
Den församlingen ber, i sin tur, för en annan församling. På så sätt
knyter vi samman oss som kyrka och visar att vi tar ansvar för
varandra. I bön, omsorg, givande och kärlek. Hör gärna av er till den
församling ni är satta att be för och fråga efter deras böne- och
tacksägelseämnen!
Vi får förbön av Lockåsens baptistförsamling i Oviken (vid Storsjön i
Jämtland)
Vi ber för Järnforsens Missionsförsamling i Järnforsen (i Hultsfreds
kommun)
Tack för er förbön och er gåva!
Lasse Svensson kyrkoledare och Pär Alfredsson chef nationella
enheten
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 18
SKÖNA MAJ VÄLKOMMEN
Så blev det till sist lite aprilväder så att vi kan längta efter sköna maj.
På torsdag är det Valborgsmässoafton och firandet på Sannaängen
med Ansgariikyrkan är inställt.
Däremot tänker vi, om vädret tillåter, ha en liten tipspromenad i
Stadsparken 18.00 och sedan dricker vi kaffe eller tee ur egen korg. Vi
sjunger någon sång och jag håller mitt livs andra vårtal. Vi går bara ut
med denna inbjudan via detta veckobrev och skulle vi mot förmodan
bli mer än 25 sätter vi oss på två olika platser. Om det regnar är detta
enkla vårfirande inställt.
Men redan nu när jag skriver detta brev och imorgon onsdag 18-19.00
är kyrkan öppen för ljuständning och bön.
På vår hemsida kan man se och höra något från söndagens andakt i vår
kyrka.
På söndag 10.00 är det Öppen kyrka med en gudstjänst som
direktsänds på Närradion, 98,5. Denna gudstjänst kan höras via nätet
runt hela vår jord och direkt hem till din radio. I denna gudstjänst
medverkar Åsa Lauenstein, Magnus Blixt, Ewah Sturesson och jag
själv. Temat är vägen till livet.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

