Augusti 2019
Vecka 34
Ingen människa är en ö
Ingen människa är en ö sjunger Ingemar Olsson i en av sina sånger.
Istället hör vi samman.
Förhoppningsvis har vi haft en god sommar och är sugna att gå in i
vardagen igen och gemenskapen, omsorgen och ansvaret/arbetet i
kyrkan.
Vi kom till alla de öar vi planerade för utan den närmaste – Visingsö.
Men den finns kvar!
Nu börjar vi direkt med en intensiv vecka:
Idag är det begravning för Märta Seiborg 16.00 i vår kyrka.
Imorgon är det Sommarcafé 10.00 och sedan är det körövning 19.00.
På onsdag är det bön 10.00 och 18.00 en Pilgrimskväll. Vi kommer att
samlas i vår kyrka och sedan vandra ett par timmar till lämpligt mål.
Var och en tar med egen fika i sin ryggsäck. Men anmälan är
nödvändig. Senast imorgon, tisdag 11.00, behöver jag ha din anmälan
på denna mail eller på min mobiltelefon.
På fredag är det Fredagshäng 18.00-20.00. Också till denna kväll
behöver vi ha anmälan. Anmälan sker till mig eller till Ewah
Sturesson senast torsdag 10.00.
På söndag 10.00 är det gudstjänst med premiär för söndagsskolan. Det
blir medverkan av kören och mig själv.
Med önskan om en god sensommar och Guds välsignelse
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Vecka 35
Kära församling!
Då är vi snart igång med det mesta. Det finns mycket förväntan och
glädje i luften...
Denna vecka får vi väldigt gärna läsa första kapitlet i
Apostlagärningarna och om ni hunnit skaffa boken "Till jordens
yttersta gräns" även där första kapitlet.
I söndagens gudstjänst 10.00, då vi firar nattvard och då Tomas
Svensson, Ewah och Stefan Sturesson och jag själv medverkar,
kommer predikan att anknyta till andra kapitlet i just
Apostlagärningarna.
Men först har vi lördag med Fallens dag vid Fabriksmuseet. Vattnet
släpps på 12.30, 15.30 och 21.15. En av våra mest kända
gospelsångare, Samuel Ljungblad, finns på scenen vid Fabriksmuseet
20.00 i en friluftskonsert och det sammanfaller med det tredje
vattenfallet. Vilken glädje!
Så får vi vara med i bönen för alla barn som samlas i våra grupper, för
alla våra ledare och för hela Huskvarna, som på lördagskvällen på nytt
möts av det kristna glädjebudskapet.
Till sist i detta veckobrev en hälsning från Sune, Ingemar och Pelle:
Ombyggnad av ventilationssystemet
Nu ska vi börja med ombyggnaden av ventilationssystemet för
Storstugan, expeditioner samt ungdomslokalerna en trappa ner. En
entreprenör är anlitad men innan de börjar ska vi i egen regi förbereda
genom rivningsarbeten och efter att de installerat ventilationskanaler
ska vi bygga igen och göra det fint. Detta arbete organiserar
fastighetsutskottet. Vi kommer att ha två arbetspass per dag, måndag
till torsdag under september och även oktober om det inte är klart.
Entreprenören tar sedan vid. Arbetet i nedre våningen planeras vara
klart till nyår och under våren blir det entréplanet som berörs. Det blir

både enklare och tyngre arbetsuppgifter så vi hoppas att många kan
ställa upp och dela arbetsgemenskapen efter de förutsättningar var och
en har. Ett förmiddagspass med början kl 8:00 och ett kvällspass med
början kl 17:00. Ingemar Mållberg kommer att leda arbetet med hjälp
av övriga i fastighetsutskottet. Vi försöker vara flexibla så var och en
deltar den tid den kan. För att ha möjlighet att ”ringa in” arbetskraft
vid speciella tillfällen gör vi en telefonlista på de som har möjlighet att
vara med.
Anmäl dig till Vanja Hörberg på mail
”vanja.horberg@equmeniakyrkanhuskvarna.se” eller SMS/mobil
”072-333 11 59” så gör hon en lista.
Första tillfället blir 2019-09-02 och sedan fortsätter vi tills vi är klara.
Har du frågor så prata med Sune, Ingemar eller Pelle
Välkommen
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