Februari 2020
Vecka 6
VILKEN FEST
Vilken fest det blev med Ingemar Olsson i helgen. Tack ni alla som
kom och medverkade på olika sätt. De flesta var mycket nöjda och
några få ont i öronen.
Nu är vi inne i en lite lugnare vecka
På fredag är det 18.00 Fredagshäng med lite mat, spel, gemenskap och
en andakt.
På söndag är det Gudstjänst 10.00 med medverkan av Tomas
Svensson, Ewah Sturesson och jag själv.
Denna söndag heter Septuagesima och vi är då inne i påskens
förberedelse med ca 70 dagar till påsk.
dessutom en
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR EQUMENIAKYRKAN
HUSKVARNA
Lördagen den 29 februari 2020 kl. 15.00
GUDS VÄLSIGNELSE önskar Pastor Leif

Vecka 7
ÅRSMÖTEN
Hur hörs ordet årsmöte i ditt öra. Tråkigt, torrt eller visionärt och
framtidstro?
Fredagen 21 februari är det 18.00 Equmeniafest med årsmöte. Vi
lovar att detta blir en riktigt rolig kväll med god mat och gemenskap
och ett årsmöte som andas framtidstro. Men vi behöver en anmälan till
Ewah senast fredag 14 februari.
En ny matrikel finns att hämta hos Vanja (för 50 kr), och att
betalning kan ske kontant (kuvert i kollekten märkt "matrikel"), via
swish eller bankgiro-överföring. Varma hälsningar Åke Johansson

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR EQUMENIAKYRKAN
HUSKVARNA Lördagen den 29 februari 2020 kl. 15.00
ÅRSHÖGTID
Söndagen den 1 mars 10.00 är det Gudstjänst med nattvard och
årshögtid. I den gudstjänsten räknar vi med att hälsa nya medlemmar
välkomna. Hör av dig till mig om du har funderat på att bli medlem!
Men redan imorgon, onsdag, 18.30 är det en Bibel och Bröd kväll. Vi
fördjupar oss i Paulus resa till Jerusalem och hans arrestering.
Dessutom handlar det om hans första 4 brev som han skrev på andra
och tredje missionsresan.
Denna vecka är det sportlov och därför inga barngrupper förutom
eftermiddagens eftermiddagskul. Det är inte någon söndagsskola på
söndag.
Däremot är det gudstjänst 10.00 med medverkan av Lars-Bertil
Florén, Maja Linusson, Åsa Lauenstein och Evert Johansson.
GUDS VÄLSIGNELSE önskar Pastor Leif

Vecka 8
TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS
Till jordens yttersta gräns är temat för detta år i vår kyrka. Denna
vecka uppmuntrar vi till läsning av Apostlagärningarna kapitel 22.
På söndag (23/2) är det ingen gudstjänst i vår kyrka utan istället 11.00
en gemensam sånggudstjänst i Immanuelskyrkan i Jönköping, på
temat ”till jordens yttersta gräns”. Det blir medverkan av en
gemensam kör och en rad musiker. Om du vill ha skjuts kan du ringa
Vanja senast på torsdag förmiddag. Åker man buss går det bra med
linje 1.
Men innan dess är det på torsdag 15.00 en Träffpunkt i vår kyrka på
temat ”prostatacancer drabbar inte bara män”. Det är medverkan av
Bengt Ekvall.
På fredag är det Equmenias årsmöte 18.00. För matens skull behövs
en anmälan till Ewah snarast. Vi ser fram emot ett årsmöte med fest
och framtidstro.
Lördagen därpå (29/2) är det församlingens årsmöte 15.00. Söndagen
1 mars är det årshögtid då vi hoppas få hälsa nya medlemmar
välkomna. Hör gärna av dig till mig om du vill bli medlem.
GUDS VÄLSIGNELSE önskar Pastor Leif

Vecka 9
VILKEN GLÄDJE
I fredags kväll hade vårt Equmenia årsmöte och vi valde en
Equmeniastyrelse. Den består av Victor Hurtig, ordförande, Elias
Jildestedt, Lina Mållberg, Maja Linusson, Åke Johansson, kassör, och
Ewah Sturesson (Åke och Ewah är adjungerande).
I söndags firade vi en gemensam gudstjänst i Immanuelskyrkan,
Jönköping, på temat ”Till jordens yttersta gräns”. Det blev en mycket
god gudstjänst med inspirerande sånger av en stor kör och flera
musiker.
På fredag 10.30-11.30 sänder jag närradio på Radio Vättervåg 98,5.
Temat på söndag är ”prövningens stund”. Jag kommer att ta bilder
från mina tre Vasalopp som en livets resa.
Nu på lördag är det församlingens årsmöte 15.00. Mycket
välkommen!
Årsmöteshandlingar finns att hämta i kyrkan.
Nu på söndag är det gudstjänst med nattvard och årshögtid. Kören
kommer att sjunga och Ewah Sturesson och jag medverkar. I denna
gudstjänst hoppas vi få välkomna nya medlemmar. Vi kommer också
att be för vår Equmeniastyrelse och nyvalda ledare.
Vid kyrkfikat kommer vi att inviga utställningen ”arvet efter en
moder”. I kyrkan finns också Stickcafeéts utställning med allt stickat,
som snart ska sändas till Rumänien.
Till helgen hoppas vi också att ett nytt församlingsblad är klart.
GUDS VÄLSIGNELSE
önskar Pastor Leif

