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Vecka 49
VÅR ADVENTSKALENDER
Hej på er alla som gillar adventskalendrar!
Idag till frukosten såg vi första luckan i årets adventskalender på SVT.
Den blir säkert oerhört spännande med Mira från 2020 och Rakel från
1920. Tillsammans blir det Mirakel.
I vår kyrka gör vi också en adventskalender. Det är Carl-Ruben som
producerar och själv är med i bild tillsammans med Maria, Ewah,
Vanja och jag själv. Senast 16.00 varje dag kan man se ett avsnitt.
Man kan se på vår hemsida eller på Instagram eller på Facebook.
Första luckan är redan ute och vi öppnar ända till Juldagen.
En annan sak som ni bara måste se är vår anslagstavla mot
Drottninggatan. Här har Elias Jildestedt byggt upp hela julens budskap
i Lego. Tack Elias för ett fantastiskt arbete!
Tisdag till torsdag 10.00 – 13.00 är kyrkan öppen för ljuständning och
bön. Dessutom är kyrkan öppen onsdagar 18.00 – 20.00.
Men framförallt är vi med på webben. Imorgon har vi 18.30 Bibel och
bön. Det är Lennart Ljungberg och jag som samtalar om kyrkans
uppdrag.
På söndag firar vi andra söndagen i advent. I denna gudstjänst
medverkar Maja Linusson, Ewah Sturesson, Åsa Lauenstein och jag
själv. Tekniker är Olle Darelid, Dan Johansson, Carl-Ruben
Sjulander och en närradiotekniker. Det blir 8 och det är vad vi får vara
i kyrkan
Men framför datorn och radion därhemma kan vi vara många och
många av er är med hemifrån. Tillsammans firar vi gudstjänst och
advent.

För att vara med på bibelsamtalet imorgon och gudstjänsten på söndag
går man in på hemsidan och följer en länk eller så går man in direkt
till You Tube och söker på
Equmeniakyrkan Huskvarna.
Fem helgtips dessa mörka vinterdagar:
1. Se vår julkalender på hemsidan med en liten film varje dag
producerad av Carl-Ruben Sjulander.
2. Se på julberättelsen byggd i Lego av Elias Jildestedt i kyrkans
anslagstavla mot Drottninggatan.
3. Se bibelsamtalet från igår om vårt uppdrag med Lennart Ljungberg.
Kan ses via länk på vår hemsida. Obs: det tar ca 5 minuter innan
programmet kommer igång.
4. Lyssna till närradioprogrammet imorgon fredag 11.30-12.30 då jag
har som gäster Ingemar Olsson, Lars Mörlid, Carola Häggkvist och
Ewah Sturesson. Det lyssnar man på via Samradio 98,5.
5. Vara med på gudstjänst i vår kyrka på söndag, andra advent, 10.00
antingen på webben från länk på vår hemsida eller genom Närradion.
God advent önskar
Pastor Leif

Vecka 50
LÄNGTAN
När jag sitter här och skriver detta veckobrev har vi precis firat CarlRuben, som igår klarade uppkörningen och fått körkort. Här på
kyrktorget sitter 4 glada kvinnor som varit inne i kyrkan och tänt
böneljus och nu dricker en kopp kaffe till en pepparkaka.
Inne i bönerummet sitter Ewah, Carl-Ruben och Maria och förbereder
söndagens gudstjänst. Någon ringer i telefon och någon tittar in och
livet går. Det finns mycket längtan i luften att vi snart ska få möta
varandra som vanligt. Det finns en förhoppning i luften att vaccinet

snart ska kunna bryta alla onda cirklar. Till dess håller vi ut i en god
omsorg om varandra.
Längtan är kanske djupast en längtan efter att få leva nära Gud. Den
Gud som kom till vår värld och blev människa i Jesus kommer
ständigt till oss. Därför kan vår längtan uppfyllas av hans närvaro trots
alla begränsningar. Det finns så mycket goda julkonserter att lyssna på
via Internet och TV. Själv har jag varit på både Carolas och
Mörlid/Sandvalls julkonserter via You Tube.
I vår kyrka öppnar vi varje dag en lucka som man kan hitta på vår
hemsida och på Facebook och Instagram. Det är Carl-Ruben som ser
till att vi varje dag får en hälsning från Diakonala/Lena Pettersson,
Internationellt/Siv Hederos, våra scoutledare eller från oss anställda.
Varje tisdag, onsdag och torsdag är kyrkan öppen för bön och
ljuständning 10.00 – 13.00.
Om du vill tala med någon av oss anställda är det bara att komma eller
ringa under denna tid då vi finns i kyrkan. Men du kan självklart ringa
även på andra tider.
Kyrkan är också öppen för bön och ljuständning på onsdagar 18.00 –
20.00.
Nu på söndag, tredje advent, firar vi en webbgudstjänst 10.00 för små
och stora. De åtta som finns i kyrkan är Ester och Robin Mållberg,
Felicia och Ewah Sturesson, Maria Åkesson, Dan Johansson, CarlRuben Sjulander och jag själv.
Guds välsignelse och glad advent önskar pastor Leif
Equmenias Julgala
I år bjuder Huskvarna Equmenia in till JULGALA.
Plats: hemma i soffan eller var du vill, live på Youtube
Tid: Söndagen 20/12 kl 15.00

Vi bjuder på Stämning – Underhållning – Spänning
Under julgalan kommer vinsterna i årets jullotteri att dras, så missa
inte detta tillfälle!
Hur köper man lotter?
Jo, man swishar till församlingens swishnummer 123 172 07 62 och
som meddelande anger man t.ex ”Jullotteri, fyra lotter”
Viktigt! Man kommer att få ett sms som bekräftelse och i
det sms:et finns även ditt/dina lottnummer.
Det kommer även att finnas möjlighet att köpa lotter av Ewah och
Carl-Ruben i kyrkan, tisdag - torsdag kl 10-13
Lottpris: 50kr
Köp lotten redan idag – det är först till kvarn som gäller!
Vinsterna hämtas direkt efter julgalan, fram till klockan 18.00 på
söndagen den 20/12, alternativt på kyrkans expeditionstid under
veckan.
Vill man stötta Equmenias barn- o ungdomsverksamhet utan att köpa
lotter – är ett bidrag alltid välkommet!
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TACK!
Tack för Julhälsningen, som vi anställda fick i söndagens
webbgudstjänst! Den värmde!
Vi har alla möjlighet att värma någon med en hälsning – kort, brev,
telefonsamtal.

I vår kyrka fortsätter vi att ha öppet tisdag, onsdag och torsdag 10.00 –
13.00. Då finns möjlighet att tända ett böneljus, sitta ner och samtala
och kanske dricka en kopp kaffe.
På söndag är det 10.00 en webbsänd gudstjänst. I kyrkan finns Leif
Gunnevik, Anna Eriksson, Maria Åkesson, Evert Johansson, Tomas
Svensson och tre tekniker. Denna gudstjänst är gemensam med
Ansgarikyrkan.
På söndag är det 15.00 Equmenias webbsända Julgala. Då sker
lottdragning av årets lotteri. Det går fortfarande att köpa lotter. I denna
gala kommer vi att få lyssna till julsånger.
När vi vill kan vi lyssna till vår webb – närradio. Här följer en länk:
Jönköpings Närradioförening FM 98,5 MHz Webbradio - Radio
Vättervåg (radiovv.com)
Närradioprogrammet denna vecka är:
Fredag 11.30 samtalar Allan Wendefors med L. G. Börefelt 20.30
Julprogram med Wille Oskarsson Söndag 10.00 Gudstjänst från
Allananskyrkan i Tenhult.
Några ord om rekryteringsprocessen
Styrelsen beslöt 9 december att förlänga ansökningstiden för vår
pågående rekrytering av pastor till 15 februari. Vi gör också en
annonsering i tidningen Dagen med tre annonser före och efter jul,
såväl i papperstidning som på webb. Samtidigt ligger vår annnons
kvar på Equmeniakyrkans webbsida. Låt oss gemensamt fortsätta be
för detta!
Mvh Stefan Engberg
Guds välsignelse och glad advent önskar pastor Leif
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GOD JUL!
Dan före dan före dan före Juledagen.
Imorgon onsdag är kyrkan öppen 10.00 – 12.00 för ljuständning och
bön
Sedan hälsar oss Ansgariikyrkans pastor Johanna Johansson:
Julandakterna i Ansgariikyrkan är inspelade och är nu hos teknikern
för att klippas ihop.
Under förutsättning att allt fungerar som det ska, kommer vi att lägga
upp en andakt på julafton och en andakt på juldagen.
Dessa andakter nås via Ansgariikyrkans hemsida. Det går också att
söka direkt på YouTube.
På söndag, 27 december, firar vi gudstjänst 10.00 med Johanna
Johansson, Jessica Götberg, Anna Eriksson, Ewah Sturesson, jag själv
och tre tekniker. Det blir en webbgudstjänst som du kan delta i
hemifrån. Denna gudstjänst är gemensam med Ansgariikyrkan.
Ljusvandring onsdagen den 6 januari 2021
Vi väljer i år, pga. Coronapandemin, att göra en ljusvandring istället
för julfesten som vi brukar ha på Trettondag jul.
TID: Onsdagen den 6 januari kl.16.00-18.00
PLATS: Startar vid stora entrén på Drottninggatan 16 och man går
sedan till Mjölkafållan och upp till Huskvarna stadspark, ner till
Grännavägen och tillbaka till kyrkan.
ANMÄLAN: Anmälan görs per telefon eller sms/mail till Vanja
senast onsdagen den 6 januari kl.13.00. Du får en starttid av Vanja
mellan 16.00 och 18.00 (starttiderna är med 10 minuters mellanrum).
VIKTIGT: Till dig/er som går är det viktigt att ni vandrar med den/de
som du anmält dig med. Var och en får tar ansvar för att hålla avstånd
och inte gå ifatt någon annan grupp och att du/ni står på avstånd vid
stationerna.
INNEHÅLL: Det blir en tipspromenad för vuxna och en för barn med
stationer och ljusord som passar alla åldrar.
Varmt välkomna till denna ljusvandring där vi kan sprida ljus, värme
och hopp i vår stad!!!

Sprid gärna detta vidare!
Hälsningar Leif, Vanja, Maria, Ewah och Carl-Ruben
God jul på er alla!
Tack för all uppmuntran som vi anställda fått i form av jultallrik,
julkorg och bok!
Tack Equmenia för en mycket fin Julgala och en god insamling!
Tack alla tekniker som gör det möjligt att vi alla kan vara med på
gudstjänst via webben!
Vår julkalender avslutas imorgon på Juldagen. Tyvärr har vi ingen
julnattsgudstjänst men söndagens gudstjänst ska inledas med sången
”Fröjdas vart sinne - julen är inne”
God jul önskar pastor Leif med att läsa julevangeliet:
”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela
världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och
den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att
skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin
härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp
till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig
tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan
de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin
son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba,
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt
låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens
ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de
greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: »Var inte rädda. Jag
bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en
frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är
tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i
en krubba.« Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor
himmelsk här som prisade Gud: »Ära i höjden åt Gud och på jorden
fred åt dem han har utvalt.« När änglarna hade farit ifrån dem upp till
himlen sade herdarna till varandra: »Låt oss gå in till Betlehem och se
det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.« De skyndade i
väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i

krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem
om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade.
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna
vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra
och se: allt var så som det hade sagts dem.”
L u k a s e v a n g e lie t 2 :1 -2 0
Guds välsignelse och god jul önskar pastor Leif
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GOTT NYTT ÅR!
Nu anar vi ljuset i mörkret. Snart kommer vi att kunna ta emot vaccin. Nu
håller vi i och ut ett tag till så kan vi se fram emot ett gott nytt år.
På söndag, 3 januari, firar vi åter en gemensam gudstjänst 10.00 med
Ansgariikyrkan.
I kyrkan finns Carl-Ruben Sjulander, Maja Linusson, Stefan
Sturesson, jag själv och tre tekniker. Det blir en webbgudstjänst som
du kan delta i hemifrån.
Vill du möta en vis kvinna, en ängel, en herde, en profet och en
pastor?
Välkommen till en ljusvandring onsdagen den 6 januari 2021.
Vi väljer i år, pga. Coronapandemin, att göra en ljusvandring istället
för julfesten som vi brukar ha på Trettondag jul.
TID: Onsdagen den 6 januari kl.16.00-18.00
PLATS: Startar vid stora entrén på Drottninggatan 16 och man går
sedan till Mjölkafållan och upp till Huskvarna stadspark, ner till
Grännavägen och tillbaka till kyrkan.
ANMÄLAN: Anmälan görs per telefon eller sms/mail till Vanja
senast onsdagen den 6 januari kl.13.00. Du får en starttid av Vanja
mellan 16.00 och 18.00 (starttiderna är med 10 minuters mellanrum).

VIKTIGT: Till dig/er som går är det viktigt att ni vandrar med den/de
som du anmält dig med. Var och en får tar ansvar för att hålla avstånd
och inte gå ifatt någon annan grupp och att du/ni står på avstånd vid
stationerna.
INNEHÅLL: Det blir en tipspromenad för vuxna och en för barn med
stationer och ljusord som passar alla åldrar.
Varmt välkomna till denna ljusvandring där vi kan sprida ljus, värme
och hopp i vår stad!!!
Sprid gärna detta vidare!
Hälsningar Leif, Vanja, Maria, Ewah och Carl-Ruben

