Juli 2020
Vecka 28
Hej och god sommar!
Idag har vi firat gudstjänst i Ansgariikyrkan. Då vi bara var 5 från vår
församling vill jag meddela att du kan se hela gudstjänsten med bild
och ljud från Ansgariikyrkans hemsida eller direkt på Youtube.
Idag börjar Hönökonferensen. I år är den digital och kan följas på
dator eller telefon där man är. Det är bara att söka på
hönökonferensen. Vi brukar alltid vara med och tänkte ta oss ut till
Hönö på tisdag för att känna atmosfären och havsluften.
Nästa söndag är det gudstjänst i vår kyrka och den leds av Evert
Johansson. Det blir då Tacksägelse för två av våra medlemmar som
fått hembud: Stina Ribendahl och Karin Robertsson. Dessutom är det
ett bönedygn på söndag. Hoppas du anmält dig!
Allt gott
Pastor Leif

Vecka 29
Hej på er!
Hoppas att sommaren har börjat bra för er och att ni klarat av både
värme och kyla.
FUG (Församlingsutvecklingsgruppen) har analyserat svaren från dem
som deltagit i enkäten och presenterat för styrelsen hur församlingen
ligger till jämfört med genomsnitt för andra församlingar. Nästa gång
vi möts är 2/9 för att förbereda rapport till hela församlingen på
Församlingsdagen 12/9.
Denna veckas fråga är: Vad kan vi göra för att gudstjänsterna ska
upplevas mer inspirerande? Skicka ett mejl om din upplevelse
till forsamlingsutveckling@equmeniakyrkanhuskvarna.se.
Vi vill även tacka för engagemanget under bönedygnet i söndags.
Tacka för:
-Equmeniakyrkan i Huskvarna.
-Att församlingen söker ungdomsledare.
-Verksamheten inom Equmenia.
Be för:
-Att rätt person skall söka ungdomsledartjänsten.
-Att Gud skall vara med och hjälpa alla som på ett eller annat sätt
drabbats av Corona pandemin.
-Att församlingarna i Järnforsen, Kvillsfors och två andra småorter i
östra Småland som delar pastor skall få en ny föreståndare.
Vi önskar er alla en skön avkoppling under sommaren.
Hälsningar från Andreas, Emma, Helena och Rune

Vecka 30
GOD SOMMAR
Efter ytterligare två veckors semester är jag tillbaka i tjänst denna
vecka. Idag, tisdag, ska vi samtala om den nya ungdomsledartjänsten i
vår kyrka.
På lördag är det en begravningsgudstjänst i vår kyrka för Karin
Robertson.
På söndag har vi 10.00 en gemensam gudstjänst med Ansgariikyrkan i
vår kyrka. I den gudstjänsten medverkar Maria Åkesson och jag själv.
Efter denna vecka har jag ytterligare en semestervecka.
Innan denna månad är slut fyller jag 65 år. Jag har lovat att vara i
tjänst ytterligare ett år, så nu går jag in i sista året som anställd pastor.
Först var jag 3 år i Törestorp och 7 år i Norrahammar och det blev 10
år inom Svenska Alliansmissionen. Sedan var jag 12 år i Kungälv, 4 år
i Stenungsund och 9 år på Smögen. Det blev 25 år på Västkusten.
Så kom jag till Huskvarna för 5 år sedan och går nu in i det 41.a året
som pastor.
Jag har hela tiden hävdat att jag har världens bästa arbete!
Nu i helgen var vi på Smögen och Hållö. På lördagen på Hållö fick jag
ha en vigsel och vara med i en andakt med små och stora stenar. Den
andakten planerar jag att ha på vår tillsammans dag 12 september i
Lekeryd.
Smögen hade bett mig berätta om våra GOA grupper. Jag var med på
ett styrelsemöte på söndagskvällen. I gudstjänsten på förmiddagen
talade jag om efterföljelse utifrån Gemenskap, Omsorg, Arbete och
Andakt. Om du vill lyssna till denna gudstjänst och predikan kan du
gå in på Facebook och söka på Equmeniakyrkan Smögen. Där hittar
du gudstjänsten med namnet Efterföljelse. Där kan du höra vad jag
sagt om Huskvarna.
Guds välsignelse och fortsatt god sommar önskar pastor Leif

Vecka 31
Hej på er!
Hoppas sommaren är god mot er oavsett om det är ledighet eller jobb
som gäller!
Vi har nu kommit fram till den tredje frågeställningen från oss i
församlingsutvecklingsgruppen. Denna veckas fråga är: Vad kan vi
göra för att våra smågrupper ska upplevs mer livsnära?
Även detta en stor fråga, men diskutera gärna med varandra i
församlingen eller varför inte i GOA-gruppen. Fortsätt också gärna
skicka in tankar och idéer till våran
mail forsamlingsutveckling@equmeniakyrkanhuskvarna.se
Skicka gärna in tack- och böneämnen till våran mail.
Tack för:
- Vår församling
- Equmenia Huskvarna
- Att församlingen sökt ungdomsledare
Be för:
- Livsnära smågrupper, att vi ska hitta vägar till att lära känna
varandra djupare.
- Ungdomsledartjänsten
- Församlingsdagen 12/9
Ett bibelord:
Matteus 18:20
Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.
Vi önskar er alla en fortsatt skön sommar!
Hälsningar från Andreas, Emma, Helena och Rune

