Februari 2019
Vecka 5
Ljusets vecka
Varje dag blir det några minuter ljusare.
På söndag är det Kyndelsmässodagen. Då handlar det om ljuset. Det
kommer att märkas i val av sånger och ord. Även om man firar en
riktigt lång jul är den slut i och med söndag, för söndagen därpå går vi
in i förfastan och påskens förberedelse. På söndag medverkar Tomas
Svensson, Magnus Blixt, jag själv och vi alla. Välkommen att fira
gudstjänst.
På söndag är det efter kyrkkaffet 11.45 Församlingsmöte, då vi fattar
beslut om Församlingsutveckling och väljer Valberedning, samt
information om GOA grupper.
Sedan kommer Församlingens årsmöte söndagen 24 februari 11.45
Enligt våra stadgar ska
§6.

ÅRSMÖTE

3. Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmötet skall
hållas. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående
verksamhetsår skall finnas tillgängliga senast en vecka före mötet.

Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 6
Vem vill vara med och be på onsdagar 10.00?
Den frågan ställde jag i gudstjänsten och någon sa direkt att kanske
jag. Men vi kan gärna bli någon ytterligare. Vi samlas onsdagar 10.00
i Bönerummet och läser bibeltexterna inför söndag och samtalar kring

vad vi läst. Sedan ber vi för böneämnen som kommit in och för det
som händer i vår kyrka. Därefter dricker vi en kopp kaffe eller tee.
Imorgon onsdag 18.30 är det den andra Bibel och Brödkvällen kring
de apokryfiska böckerna i Gamla Testamentet. Nu tar vi upp om
Mackabeerböckerna.
På fredag sänder jag närradio 10.30-11.30. Då kommer jag att berätta
om just de Apokryfiska böckerna som vi haft uppe vid de två första
Bibel och Bröd kvällarna.
På fredag kväll är det Församlingshäng 18.00, då man anmäler sig på
lista i kyrkan eller direkt till Charlotte Rosengren.
Lördag förmiddag är vi inbjudna till en Bibeldag i Ansgariikyrkan
med Lena Bergström:
Bibeldag 9 februari med evangelist Lena Bergström om helhet och
delande/andlig friskvård
Lördag 9/2
15.00 "Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra." Om
tillvarons grundläggande osäkerhet; om maktlöshet och acceptans och om den
befriande kraft som finns i överlåtelsen.
16.45 "Gud, ge mig mod att förändra det jag kan." Om att våga försoningens
väg, att vara ansvarig, att få stå upp i sin fulla längd och leva.
18.00 Helgmålsbön. Karl-Ivar Karlsson, Bodil Mårtensson Hagbranth

På söndag är det 10.00 Gudstjänst med medverkan av Elsie
Anderssons Stråkkvartett. Predikan kommer att handla om ”sådd och
skörd”.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 7 och 8
Kära församling!
Ikväll möts två från varje GOA-grupp för att planera för detta
spännande. Arbetet finns kvar med städning och kyrkkaffe men till
detta hoppas vi kunna tillföra mer av omsorg och gemenskap.
Imorgon onsdag möts vi 10.00 till bibel och bön. Om du inte kan vara
med i kyrkan denna tid kan du vara med i bönen där du är. Men efter
förra veckans upprop blev vi ett par till som kom.
På torsdag tar Olof Sjöberg oss med till havet i en träffpunkt 14.00.
Olof kommer att berätta och visa bilder och vi dricker
eftermiddagskaffe.
På söndag medverkar Lennart Johansson, Josef Smidstedt, Åke
Johansson och Tomas Svensson i gudstjänsten 10.00. Denna söndag är
det ingen söndagsskola meddelar Ewah Sturesson.
Nästa söndag 24 februari är det 10.00 Gudstjänst med små och stora. I
denna gudstjänst medverkar Kören och Barnkören samt Ewah
Sturesson, Charlotte Rosengren och jag själv.
Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe och sedan följer församlingens
årsmöte.
Men innan dess har jag en vecka semester 15-22 februari,
Guds välsignelse önskar pastor Leif
Söndagen den 24 februari är temat för gudstjänsten ”Det levande
ordet” – Bibeln alltså.
Vi tänker ha en bibelutställning på kyrktorget den dagen. Vill du vara
med?
Det finns många olika bibelutgåvor; stora, små, med bilder och utan,
som serie eller som bilderbok. För att inte tala om alla olika språk som
Bibeln finns utgiven på …

Har du en vanlig eller ”ovanlig” Bibel hemma, ta med dig den och
kom i god tid till gudstjänsten så lägger vi alla Biblar på ett bord på
kyrktorget.
Så kan utställningen pågå under kyrkkaffet …
Hälsningar
Ewah och Charlotte

Vecka 9
Årshögtid
På söndag i gudstjänsten blir det något av årshögtid, den första
gudstjänsten efter årsmötet. Vi kommer då att ha en förbön för alla
nyvalda ledare och ge en kort hälsning från årsmötet. Predikan
kommer att handla om ”kärlekens väg”. Söndagarna innan har jag
talat om honom eller henne som sår ut det levande ordet och om
sådden, det levande ordet, lyktan som lyser upp vägen och spegeln
som avslöjar vem vi innerst inne är. Nu kommer fokus på mottagarna,
jorden som sådden faller i.
Men innan dess händer mycket i alla våra grupper.
Imorgon, onsdag kväll 18.30, är det en ”Bibel och bröd kväll”. Denna
gång kommer det att handla om de två poetiska böckerna av de
Aprokryfiska böckerna till Gamla Testamentet. Det handlar om
”Salomos vishet” och ”Jesu Syraks vishet”, två mycket intressanta
böcker. Samlingen håller på till 20.00 och innehåller ett kvällsfika.
Sedan har vi glädjen att söndagen 17 mars få hälsa nya medlemmar
välkomna. Säg till mig om du själv eller någon du vet om vill bli
medlem.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

