Januari 2019
Vecka 1
God fortsättning på 2019!
Årets första brev innehåller egentligen bara en inbjudan till gudstjänst
med små och stora nu på söndag 10.00. Denna söndag är Trettondag
jul. Vi kommer att fira en kortare gudstjänst med en betraktelse av de
vise männen, några sånger och nattvardsfirande.
Därefter blir kyrkkaffet en julfest för små och stora. Det kommer att
serveras julgröt. Kostnaden blir 50 kronor. Vi avslöjar inte just nu vad
som kommer att hända mer, men mycket välkommen!
Sedan börjar det mesta i vår kyrka vecka 2.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 2
Vad vill du göra med resten av ditt liv?
Den frågan tänker vi väl alla på då och då. Kanske var nyåret en sådan
stund när frågan blev aktuell på nytt. Speciellt när man närmar sig
yrkeslivet eller när yrkeslivet närmar sig sitt slut är frågan där. Vad
vill jag göra med resten av mitt liv?
Imorgon börjar jag en skrivarkurs för att kunna förmedla några års
släktforskning på ett roligt sätt till barn och barnbarn. Det är bara ett
litet exempel.
Med resten av våra liv vill vi väl leva så att Gud, våra medmänniskor
och vi själva blir glada!
På söndag får vi i gudstjänsten besök av Hans Wibeck från
Söderköping. Han kommer att berätta om Gideoniternas spännande
arbete. Du kanske vill bli gideonit! Nu kan äntligen både kvinnor och
män bli gideoniter. Kanske du vill vara med att dela ut Nya

Testamentet på skolor, sjukhus, hotell … I utgångskollekten eller med
swish finns det möjlighet att stödja detta viktiga arbete.
I gudstjänsten för övrigt medverkar Ewah Sturesson, Maja
Linusson, Tomas Svensson och jag själv. Predikan kommer att handla
om Jesu dop. Bara för en vecka sedan var han nyfödd och nu är han
trettio och på väg in i sin livsuppgift.
Sista dagen att anmäla sig till en Alpha kurs är imorgon onsdag. Är
det någon som du vill inbjuda? Gör det då idag!
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 3
Vilken glädje i söndags med så många barn i söndagsskolan och två
nya ledare. Vi ser fram emot en god vår i alla våra barn och
ungdomsgrupper och i vår församling i stort.
Ikväll, tisdag, 18.00 samlas vi som ofta eller ibland eller kanske
framöver är gudstjänstledare.
Imorgon, onsdag, 18.30 – 20.00 är det den första av vårens fyra Bibel
och Bröd kvällar. Denna gång handlar det om Tobits, Judits och Esters
böcker.
På fredag sänder jag Närradio 10.30 – 11.30 på temat ”goda herdar
och visa män och kvinnor”.
Söndagens gudstjänst 10.00 blir en sång och musikgudstjänst med
familjen Norburg Tell.
En sak till:
Församlingsmöte blir det efter gudstjänsten 3 februari då vi fattar
beslut om Församlingsutveckling och val av Valberedning, samt
information om GOA grupper.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 4
Vilken glädje med besök av familjen Norburg – Tell!
Åter en söndag med mycket glädje! Även denna söndag kom många
barn till söndagsskolan och besöket av sångarfamilj Norburg Tell var
strålande.
Nu på söndag (27 januari 10.00) har vi gudstjänst med små och stora.
I denna gudstjänst på temat ”Tro, hopp och kärlek” medverkar barn
och ledare, Ewah Sturesson och Charlotte Rosengren.
Men innan dess är det på torsdag 14.00 en Träffpunkt med besök av
Jörgen Ruther från SAM-hjälp. Det är SAM-hjälp som nu för tiden
transporterar alla kläder till Rumänien. Detta brev följs av Arne
Hagströms berättelse om Rumänienarbetet 2018.
På lördag är det en Missionsfrukost planerad 9.00 då David
Hjelmqvist (vår son som är pastor i Hovslätt) berättar om
Idrottsskolan i Kimpese och Åke Johansson om det politiska läget i
Kongo. Till denna frukost måste man anmäla sig senast på torsdag
16.00. Anmälan sker på lista i kyrkan, eller genom att svara på detta
mail eller via sms eller telefon till Leif Larsson, 0736-902817.
Rumänienarbetet 2018
Vi har fortsatt att tillsammans med Immanuelskyrkan och
Ansgariikyrkan i Jönköping ocn Equmeniakyrkan i Kaxholmen samla
in och transportera kläder till vänförsamlingar och hjälporganisationer
i Rumänien. En trp har gått till Radna Baptistförsamling och en till
Livada Orphan Care i Tirgu Mures. Vi har också sänt en trp till
Lettland.
I slutet av år 2017 upphörde vårt .samarbete med PMU i Vårgårda.
De kunde inte längre ombesörja våra trp till Rumänien. Vi har i stället
inlett samarbete med SAM-hjälpen i Huskvarna. Det har fungerat
mycket bra.

Vi har också sänt pengar till Baptistförsamlingarna i Radna och
Magesti för diakonalt arbete.
Vårdcentret Elim i Calacea har fått hjälp att köpa in en del utrustning;
varmvattenberedare, kylskåp, dokumentskåp och en gräsklippare. Vi
har även bekostat inköp av ved till Elims värmepanna.
Från stick-caféet och från en grp kvinnor i Kaxholmen har vi fått
många barnkläder som vi skickat med klädtransporterna.
Under våren besökte jag, tillsammans med några i min familj, våra
samarbetspartners i Rumänien.
Stefan Hagström har tagit över ledarskapet för församlingens
Rumänienarbete. I Rumänienkommitteen ingår förutom Stefan, jag
själv, Tomas Linusson och Stefan Engberg.
Evy Wigell och Margaretha Harrysson har varit huvudansvariga för
klädpackningen.
Hälsningar från Arne Hagström
Guds välsignelse önskar pastor Leif

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

