December 2019
Vecka 49
LJUSORD I ADVENT
1 december
”Säg till dottern Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och
ridande på en åsna och ett föl, ett lastdjurs föl.” Matt.21:5
2 december
Gud sade: ”Ljus , bli till!” Och ljuset blev till . Gud såg att ljuset var
gott, och han skilde ljuset från mörkret. 1 Mos. 1:3-4
3 december
Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min Stig. Ps 119:105
Dessa ord ljusord läggs dagligen ut på Facebook och Instagram.
Denna vecka är det på torsdag 15.00 Träffpunkt med adventets sånger.
Det blir sång av Ingrid och Jan Gunnargård och Christer Ramefelt.
På fredag är det 18.00 Fredagshäng med Julmarknadsförberedelser. På
lördag är det sedan 15.00 Equmenias Julkonsert och Julmarknad.
Hembakat och julgodis mottages tacksamt.
Andra söndagen i advent är det 10.00 söngagsskola och gudstjänst
med nattvard. I gudstjänsten medverkar Marianne och Bobo Bjenning,
Magnus Blixt och jag själv.
Styrelsen meddelar att lägenheten i kyrkan är uthyrd under december
och januari. Dessutom meddelas att Församlingsbladet dels är försenat
och dels kommer ut i ett enklare utförande.
Med önskan om Guds Välsignelse

Pastor Leif

Vecka 50
LJUSORD I ADVENT
10 december Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det. Ef.2:8
Idag är det Nobeldagen och om en liten stund väntar ”lilla
Nobelfesten” dvs damgympan, Stick och snackcafets avslutning.
På tal om fest är det sedan nästa tisdag (17 december) Julcafe 10.00.
Sedan blir det Fredagshäng 10 januari 18.00 och ledarfest tisdagen 21
januari 18.00.
På söndag är det 3.e advent med gudstjänst och söndagsskola i vår
kyrka 10.00. I gudstjänsten medverkar Frida Hellsing, Maria Åkesson
och Ewah Sturesson.
Med önskan om Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 51
LJUSORD I ADVENT OCH NYÅRSFEST
17 december Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle
komma in I världen. Joh.1:9

Gott Nytt År 2020
För ett år sen inbjöd vi spontant till en nyårsfest i all enkelhet i kyrkan
och fler än vi trodde kom. Vi hade en fin kväll tillsammans och firade
in det nya året.
Nu blir det repris på detta så ..
Vi vill bjuda in till en enkel nyårsfest med betoning på gemenskap.
Inbjudan gäller ALLA åldrar. 0 -100år
Var: Equmeniakyrkan Huskvarna
När: Vi samlas klockan 18.30 och vill du vara ett par timmar eller hela
kvällen är det upp till dej
Mat: Vi beställer en planka med alla dess läckerheter och dryck.
Kostnad: Vi delar på kostnad för plankan och dryck.
(120:-150/pers). Vi fixar familjepris till barnfamiljer.
Anmälan önskas senast den 26 december men har du svårt att veta kan vi ta
några anmälningar senare –
detta på grund av mat beställningen. Ring om du är tveksam så vet vi läget.
Anmälan till någon av oss tre:
Ring eller SMS till Lena Pettersson 070-7831011 eller
mail pettersson53lena@gmail.com
Ring eller SMS till Anneli Gunnevik 076-1762876
Ring eller SMS till Ewah Sturesson 076-2247540
Välkomna
Gunneviks, Petterssons och Sturesson

Men innan nyårsafton är vi välkomna på sånggudstjänst 4.e advent
med en liten kör under ledning av Anna Eriksson och Maria Åkesson.
Leif Gunnevik predikar och jag själv leder.

På julafton är det 11.00 samling vid krubban i Ansgariikyrkan under
ledning av Leif Gunnevik och på kvällen 23.00 Julnattsgudstjänst
då Åsa Lauenstein, Siv Hederos och jag själv medverkar.
Slutligen vill jag nämna om den gemensamma gudstjänsten i
Ansgariikyrkan söndagen 29 december då Anna Sickeldal och jag
själv medverkar.
Med önskan om Guds Välsignelse och en god jul
Pastor Leif

Vecka 52
LJUSORD I ADVENT
23 december
”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i
mörkrets land strålar ljuset fram.”Jes.9:2
DAN FÖRE DAN
Med ett nytt ljusord vill jag önska dig och er en god julhögtid var du
och ni nu är!
Ewah Sturesson har semester och kommer åter i tjänst på nyårsafton.
Vanja Hörberg och jag är i tjänst men ingen av oss kommer att vara på
expeditionen julafton, juldagen och annandagen. Vi är inte heller på
expeditionen nyårsafton eller nyårsdagen. Så närmast är vi på
expeditionen torsdagen 2 januari 9-12.00. Men vi är i tjänst och kan
nås på våra mobiltelefoner.
Vad händer i kyrkan under jul och nyår?
Julafton. Vid krubban i Ansgariikyrkan 11.00 med Leif Gunnevik och
David Gunnevik
Julafton. Julnattsgudstjänst 23.00 i Equmeniakyrkan Huskvarna.
Med Leif Larsson, Åsa Lauenstein och Jan-Eric Lauenstein
Söndagen 29 december Gudstjänst i Ansgariikyrkan 10.00 med Leif
Larsson och Anna Sickeldal
Nyårsafton. Nyårsbön i Ansgariikyrkan 17.00 med Karl-Ivar Karlsson
Nyårsfest i Equmeniakyrkan 18.30 (se bifogad fil)
Söndagen 5 januari 10.00 Gudstjänst med små och stora. Leif Larsson
och Ewah Sturesson, Stefan Sturesson, Maria Åkesson med flera.

Offergång för Equmeniakyrkans insamling ”Till jordens yttersta
gräns” och liten enkel julfest vid kyrkfikat
Med önskan om Guds Välsignelse
Pastor Leif

