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Vecka 32
VILKEN SOMMAR
Efter en fantastisk försommar och en kall juli verkar det som vi får en
varm augusti.
Tack för alla glada tillrop och alla hälsningar vid min födelsedag!
Vi hade en mycket god vår i vår kyrka innan Coronan kom. Vi hade
mycket goda besök av Leif Carlsson som hade en Paulushelg, Rune W
Dahlén som hade en kyrkohistoriahelg och Ingemar Olsson som hade en
sånghelg med oss. Tänk att vi ändå kunde ha allt detta!
Dessutom hann vi göra färdigt genomgången av Bibelns alla böcker.
Nu hoppas jag att vi kan komma igång igen med allt vårt goda arbete
under hösten. Men det är nog inte förrän vi får ett bra vaccin som vi kan
andas ut och det kan dröja.
Gudstjänster fortsätter vi att ha varje söndag 10.00. Eftersom vi mycket
sällan är mer än 50 är det inget problem och vår kyrka är stor och man
kan sitta med lämpligt avstånd till varandra. Men däremot väntar vi med
kyrkkaffe och nattvard.
Nu på söndag 9 augusti, är det 10.00 en gemensam gudstjänst med
Ansgariikyrkan i vår kyrka. Det handlar om att vara goda förvaltare och
medverkar gör Anna Eriksson och jag själv.
Nästa vecka har jag åter semester och den söndagen, 16 augusti, är det
en gemensam gudstjänst i Ansgariikyrkan. Men sedan kommer vi tillbaka
efter alla semestrar.
Tisdagen 18 augusti är Ewah Sturesson, Vanja Hörberg, jag själv och
vår nye ungdomsledare Carl Ruben Sjulander på plats.

Guds välsignelse och fortsatt god sommar önskar pastor Leif

Vecka 34
GOD SOMMAR
God dag kära församling. Då är semestrarna nästan slut. Igår mötte Vanja, Ewah
och jag vår nye ungdomsledare Carl-Ruben Sjulander.
På söndag 10.00 startar söndagsskolan (vid bra väder utomhus) och i
gudstjänsten medverkar Carl-Ruben med ett vittnesbörd. Maria Åkesson, Ewah
Sturesson och jag själv medverkar.
Men redan på fredag har vi fredagshäng i Stadsparken 18.00. Var och en tar med
sig till fika och vi är tacksamma om du meddelar Ewah om du/ni kommer. Vid
regn ställer vi in.
Så en hälsning från styrelsen:
Hälsning från styrelsen:
Vi hade planerat ett församlingsmöte vid kyrkkaffet 6/9 inför
Kyrkokonferensen, det ställs in på grund av coronaläget. I stället
uppmanar vi församlingens medlemmar att ta del av information som
finns på Equmeniakyrkans hemsida. Motioner och sammanfattning
samt kyrkoledarvalet mm. finns där. Om du inte har tillgång till
internet kan du kontakta någon av de tre ordförandena eller pastor
Leif så kan de hjälpa dig på lämpligt sätt.
Synpunkter från församlingsmedlemmar kan lämnas till styrelsen
senast 8/9 som fattar beslut om eventuella inlägg på styrelsemötet
16/9.
Följande motioner har kommit in:
01. Motion om andlig vägledning och retreat | 2020
02. Motion om avskiljning av församlingsmusiker i Equmeniakyrkan |
2020
03. Motion om att mötas och lära via nätet | 2020
04. Motion om ny struktur för samverkan | 2020
05. Motion angående sommarpastorer | 2020
06. Motion om församlingstillväxt | 2020
07. Motion om återkoppling av insamlingar | 2020
08. Motion om förändring av insamlingsperioden för internationell
mission | 2020
09. Motion om kyrkoavgift till internationell mission | 2020

10. Motion om mänskliga rättigheter i Filippinerna | 2020
11. Motion om barnen i Equmeniakyrkan | 2020
12. Motion om barns rätt till andlig utveckling | 2020
13. Motion om Equmeniakyrkan som en kyrka även för kommande
generationer | 2020
14. Motion om vägledning i frågor om medlemskap | 2020
15. Motion om Equmeniakyrkans visionsformulering | 2020
16. Motion om kapitalplacering och klimatomställning | 2020
17. Motion om gemensam statistikblankett | 2020
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Vecka 35
SENSOMMARMORGON
Det känns väl lite som sensommar nu med regn och betydligt svalare väder.
Dessutom känns det lite som morgon efter en lång vila. Jag sa det i söndags att
vi är lite yrvakna då det fattades blommor och tekniken …
Men nu håller vi på att vakna. I söndags var vi över 30 i kyrkan – så roligt …
Nu börjar det vanliga livet i kyrkan att återkomma. Nu har vi expeditionstider
tisdag, onsdag och torsdag 9.00-12.00. Nu har vår ungdomsledare Carl-Ruben
Sjulander börjat och det känns så bra. I söndags välkomnade vi honom i
gudstjänsten med ord, förbön och varma tankar. Dessa dagar är vi ute på
skolorna och inbjuder till konfirmation och tonår.
Nästa vecka startar vi upp Stick och Snackcafe igen. Vi var tidigare upp mot 50
deltagare. Nu börjar vi med cafè för 15 i taget måndag, tisdag och onsdag 10.00.
Men man kan inte bara komma utan först talar man med Vanja Hörberg och då
får man en veckodag.
I september startar vi också upp Bibel och Bön, men det återkommer vi till.
Nu på söndag är det gudstjänst och söndagsskola 10.00. I gudstjänsten
medverkar Åsa Lauenstein, jag själv och förhoppningsvis någon från GOA
gruppen.
Till GOA grupperna hälsar styrelsen genom Pelle Hellsing att de som städar ska
läsa ”kompletterande städrutiner med tanke på Corona” som finns på insidan på
dörrarna till städskrubbarna. Det är också bra om GOA gruppsledaren slår mig
en signal inför gudstjänsten.
I dessa dagar ber vi för dem som drabbats av mordet i vår egen Stadspark.
”Herre förbarma dig”. Tills vidare förlägger vi inte någon verksamhet här.
På söndag är temat ”friheten i Kristus”. Det handlar då om hur vi använder
söndagen.
Ett av söndagens ord får avsluta detta brev:
”Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar,
alla som av hjärtat ropar till honom:” (Ur psalm 145)
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