Januari 2020
Vecka 1
GOTT NYTT ÅR
Året är 2020 och vi får vara med. Vi har förhoppningsvis drömmar
och planer för detta nya år.
I vår kyrka planerar vi för en helg med Ingemar Olsson 1 och 2
februari. Redan nu kan vi köpa biljetter för konserten på lördagen
18.00. Den kostar 120 kronor.
Vidare planerar vi tillsammans med Ansgariikyrkan en helg med Rune
W Dahlén 7-8 mars. Redan nu fortsätter vi läsningen av
Apostlagärningarna. Denna vecka kan vi läsa kapitel 15.
Men redan på söndag, 5 januari, firar vi gudstjänst 10.00 med små och
stora. Det kommer att handla om de vise männen, om pappa Panov
och om dig! Det blir offergång för mission i andra länder under temat:
”Till jordens yttersta gräns”. Medverkar i gudstjänsten gör Ewah och
Stefan Sturesson, Maria Åkesson, Vanja Hörberg och jag själv. Efter
gudstjänsten blir det förstärkt, juligt, kyrkfika och lite julfest.
Välkommen!
Fredagen 10 januari har vi 18.00 Fredagshäng, då vi samtalar om hur
ofta vi ska ha denna fredagssamling. Det behövs ingen anmälan, utan
det är bara att komma.
Sedan vill vi anställda tacka för julgåvorna vi fick – en blomma och
en jul–cd med Ingemar Olsson!
Med önskan om Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 2
GOD FORTSÄTTNING
Att önska någon god fortsättning är att ha framtidstro. Vi önskar
varandra god fortsättning på året vi kallar 2020 och på livet. För en del
är julen slut i och med Trettondag jul. För andra är det jul ända till
Kyndelsmässodagen, som är 2.a februari. I kyrkan löser vi det så att
nu kastar vi ut granen medan de femarmade ljusstakarna får stå kvar
januari ut.
Idag var vi över 40 på gympa, stick och snackcafe’ och ett gäng var
ute och vandrade. På fredag är det först begravningsgudstjänst 11.00
för Majron Storm och sedan 18.00 Fredagshäng. Till kvällen behövs
ingen anmälan men vet du att du/ni kommer får du gärna meddela mig
eller Ewah detta. Det blir mat, gemenskap och en andakt.
På lördag 9.00 är det första träffen med projektkören som sedan
sjunger med Ingemar Olsson 2 februari.
I söndagens gudstjänst med nattvard 10.00 medverkar Frida Elmgren
och jag själv. Plötsligt är Jesus 30 år och det handlar om hans dop.
Denna söndag startar också söndagsskolan.
I vår läsning av Apostlagärningarna får vi denna vecka gärna läsa
kapitel 16. Paulus ger sig ut på andra missionsresan tillsammans med
Silas och Timotheos. Samtidigt åker Barnabbas på missionsresa med
Johannes Markus. Det är en spännande läsning …
Så återstår att önska just och GOD FORTSÄTTNING och GUDS
VÄLSIGNELSE
Pastor Leif

Vecka 3
VAD BRINNER DU FÖR?

Vad brinner du för? Vad upplever du så viktigt att du vill engagera
dig? Jag blir imponerad, nästan rörd när jag möter er som är
engagerade! Det kan vara som ledare i Equmenia, i fastighetsutskottet
med installation av nytt ventilationssystem, i sång och musik, för vårt
klimat eller något annat viktigt …
Vi behöver nog alla ställa oss frågan: Vad brinner jag för?
Om elden slocknat vet jag vem som kan tända elden på nytt! Vår
önskan är att i varje samling i kyrkan få komma honom så nära att han
kan tända och sända oss . Om du vill ha ett bollplank i detta sökande
får du gärna söka mig för ett samtal.
I söndagens gudstjänst medverkar Rosie Gard som predikant. Rosie
arbetar på Wettershus. Med sång medverkar Viktoria Brandin och som
gudstjänstledare Evert Johansson.
Nästa söndag, 26 januari, är det Församlingsmöte efter gudstjänsten
(ca 11.45). Det kommer att handa om val av valberedning och om
verksamhetsplanen.
Denna vecka kan vi gärna läsa kapitel 17 i Apostlagärningarna.
Genom Paulus når nu evangeliet till filosofins huvudstad Aten, där
Platon och Sokrates verkat. Här håller Paulus en mycket
uppmärksammad predikan, den första i det offentliga rummet.
Spännande!
Missa nu inte att köpa biljetter till konserten med Ingemar Olsson i vår
kyrka lördagen 1 februari 18.00. Biljetten kostar 120 kronor. Barn
under 10 år går in fritt.
Så återstår att önska GUDS VÄLSIGNELSE
Pastor Leif

Vecka 4
VART ÄR VI PÅ VÄG?
Den frågan kommer vi att ställa ikväll på ledarfesten på ett både
lekfullt och allvarligt sätt.
Men vart är vi på väg som mänsklighet när det är mycket ont om tid
för att ställa om till ett liv som inte hotar vår planet. Vart är vi på väg
som mänsklighet att leva ut en kristen grundhållning att alla
människor är lika värda? Vart är vi på väg som kyrka i en
mångkulturell tid? Det handlar om att både ha respekt för alla
människor och samtidigt frimodigt berätta om att Jesus är vägen till
Gud.
Imorgon onsdag skulle vi haft en ”bibel och bröd” kväll kring
Apostlagärningarna, men vi flyttar fram den kvällen en vecka till 29
januari. Istället rekommenderar vi cafékvällen imorgon 19.00 i
Ansgariikyrkan med Göran Greider. Han kommer att berätta från sitt
liv och om politisk orättvisa på temat: ”en av dessa morgnar ska du
stiga upp sjungande”.
På torsdag inbjuder vi till en Träffpunkt 15.00, då Nisse Norén från
Ekenässjön, berättar om ”stora smålänningar”.
Söndagens gudstjänst 10.00 är en gudstjänst med små och stora. Då
har vi satt temat ”tro på livets resa”. Medverkar gör Ewah Sturesson,
några barn och jag själv. Efter kyrkfikat följer ett församlingsmöte om
valberedning och information från styrelsen.
Denna vecka kan vi gärna läsa kapitel 18 i Apostlagärningarna.
Missa nu inte att köpa biljetter till konserten med Ingemar Olsson i vår
kyrka lördagen 1 februari 18.00. Biljetten kostar 120 kronor. Barn
under 10 år går in fritt. Dessutom är Ingemar med i gudstjänsten 2
februari tillsammans med en körgrupp i mässan ”Skrik”.
Så återstår att önska GUDS VÄLSIGNELSE Pastor Leif

Vecka 5
Du vet väl om att du är värdefull!
Den sången, som också finns i vår psalmbok, har vi fått av Ingemar
Olsson. Men inte bara den utan många, många andra har han gett oss.
På lördag 18.00 har vi en konsert med Ingemar Olsson i vår kyrka. Då
är det en entré på 120 kronor och barn under 10 år går in gratis. Vill
du vara säker på att få biljett kan du förköpa den på Nya Musik eller i
vår kyrka eller ringa och boka biljetter.
Ingemar Olsson finns också med i söndagens gudstjänst, då mässan
SKRIK framförs och firas, tillsammans med körgrupp, musiker och
pastor.
Men redan imorgon, onsdag 18.30, är vi välkomna till en bibelkväll
kring Apostlagärningarna kapitel 15-19.
På fredag 10.30 sänder jag närradio och då blir temat ljuset, eftersom
det på söndag är Kyndelsmässodagen. I och med Kyndelmässodagen
är julen definitivt slut och vi går in i fastan.
Till sist en
KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE FÖR EQUMENIAKYRKAN HUSKVARNA
Lördagen den 29 februari 2020 kl. 15.00

GUDS VÄLSIGNELSE
önskar Pastor Leif

