Juli 2019
Vecka 27
Att besöka en ö
I och med söndagens gudstjänst i Ansgariikyrkan, då jag predikar, tar
jag 6 veckors semester. Därför kommer inte nästa veckobrev förrän 20
augusti. Våra planer denna sommar är att besöka några öar – Visingsö,
Öland, Hönö, Hållö, Aiona ...
Men hela sommaren har vi varje tisdag 10.00 Sommarcafé. Varje
söndag 10.00 är det gudstjänst i vår eller Ansgariikyrkan. Nu på
söndag är det alltså gudstjänst med nattvard i Ansgariikyrkan. Nu kan
det vara lite krångligt att just denna söndag ta sig till Ansgarii med bil
eftersom det är tävlingen "Ironman". Men vi har hört att man kan ta
motorvägen och i rondellen vid Elmia svänga av till Ansgariikyrkan
och parkeringen vid Sewerinson.
Redan nu nämner jag något vad som är planerat för hösten.
Söndagen 25 augusti har vi samlingssöndag med start för
söndagsskolan och medverkan av vår kör.
Men innan dess har vi en pilgrimsvandring onsdagen 21 augusti 18.00.
Mer information kommer i nästa veckobrev. Och innan dess är det
scoutläger i Mohed, Söderhamn 21-27 juli. Vi tar med våra scouter
och ledare i våra böner.
Fredagshäng för alla åldrar är planerat till fyra fredagar 18 – 20.00 i
höst, nämligen: 23 augusti, 4 oktober, 8 november och 6 december.
Tillsammansläger blir det på Kuvarp 13-15 september. Hör av dig
snarast om du vill med!
I och med 26 augusti börjar vi läsa Apostlagärningarna och boken
"Till jordens yttersta gräns".
Det blir under hösten sex onsdagskvällar och en helg (12-13 oktober
med Leif Carlsson) kring detta tema.
Detta och mycket annat ser vi fram emot men först väntar vi en god
sommar med mycket sol och värme och lite regn.

Om något händer som gör att du vill tala med mig är det bara att ringa
på kyrkans nummer, som några veckor är överkopplat till min
mobiltelefon, eller direkt på min mobiltelefon 0736-902817.
Jag kommer inte att regelbundet läsa min mail i kyrkan men du får
gärna skicka till min privata:larsson.huskvarna@telia.com
Med önskan om en god sommar och Guds välsignelse
pastor Leif

