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Vecka 23
VILKEN FEST!
Vilken fest det blev på Kyrkokonferensen i Jönköping. Det blev
många höjdpunkter!
Tack alla ni som vandrade, sjöng och hjälpte till på olika sätt!
Själv både vandrade, cyklade och åkte jag buss till konferensen. Sedan
åkte jag också bil en gång.
Idag har våra vandrare haft sin våravslutning och cafeet har sin
avslutning till Tabergstoppen nästa tisdag 12.00. Anmäl dig gärna om
du vill följa med.
På torsdag är det Nationaldag och då möts vi i Mjölkafållan 10.00. Ta
gärna med din kaffekorg och kanske något att sitt på. På söndag är det
pingstdagen och vi firar gudstjänst med nattvard 10.00. I gudstjänsten
medverkar Barnkören, Ewah Sturesson, Maria Åkesson, Tomas
Svensson och jag själv.
Pilgrimsvandring på Visingsö blir det lördagen 15 juni. Vi samlas vid
kyrkan 9.00 och tar oss till Öa. Var och en tar med sig till
förmiddagsfikat och betalar sin resa och lunchen på en resturang.
Vi kommer att gå ca en mil och beräknar vara hemma 19.00. Anmälan
sker till mig senast 9 juni.
Slutligen vill jag nämna att vi har en tillsammanshelg på Kuvarp 13 –
15 september. Det finns en folder i kyrkan om denna helg. Man kan
vara med hela helgen eller enbart lördag och/eller söndag. Anmälan
senast 30 juni till mig eller Ewah Sturesson.
Återstår bara att önska GLAD PINGST och GUDS VÄLSIGNELSE
pastor Leif

Vecka 24
I DENNA LJUVA SOMMARTID
"I denna ljuva sommartid, gå ut och gläd dig vid, den store Gudens
gåvor!"
Däremot är inte doften så ljuv i kyrkan denna vecka. Vårt
avloppssystem renoveras så alla toaletter är avstängda tisdag till
torsdag. Därför är det bra med flera utflykter denna vecka.
Idag är vi ett trettiotal från damgympa och café som åker till
Tabergstoppen.
Imorgon, onsdag, åker vi på sommarutflykt med Rumänienhjälpen.
Vill ni tala med oss anställda är vi nåbara på våra mobiltelefoner:
Vanja 072-333 11 59, Ewah 076-224 75 40, Leif 073-690 28 17
På fredag sänder jag närradio 10.30 - 11.30.
På söndag är det gudstjänst och söndagsskola. Det blir söndagsskolans
avslutning, som sedan gör ett sommaruppehåll. Detta är också första
gemensamma gudstjänsten med Ansgariikyrkan. Medverkar i
gudstjänsten gör Leif Gunnevik och jag själv.
Slutligen vill jag nämna att vi har en tillsammanshelg på Kuvarp 13 –
15 september. Det finns en folder i kyrkan om denna helg. Man kan
vara med hela helgen eller enbart lördag och/eller söndag. Anmälan
senast 30 juni till mig eller Ewah Sturesson.
Återstår bara att önska GUDS VÄLSIGNELSE
pastor Leif

Vecka 25
SOMMARLOV
"Du ska inte tro det bli sommar, ifall inte nån sätter fart"
Nu har alla våra grupper gått på sommarlov. Vi anställda finns i
kyrkan denna och nästa vecka. Sedan har vi lite semester. Vill ni tala
med oss är vi ofta nåbara på våra mobiltelefoner:
Vanja 072-333 11 59, Ewah 076-224 75 40, Leif 073-690 28 17
Två samlingar har vi hela sommaren:
Varje tisdag 10.00 är det Sommarcafé
Varje söndag 10.00 är det gudstjänst i vår kyrka eller Ansgariikyrkan
Nu på söndag är det gudstjänst i Ansgariikyrkan med medverkan av
Curt Olofson och jag själv.
Det är nu söndagen efter midsommar och den helige Johannes
Döparens dag.
Slutligen vill jag nämna att vi har en tillsammanshelg på Kuvarp 13 –
15 september. Det finns en folder i kyrkan om denna helg. Man kan
vara med hela helgen eller enbart lördag och/eller söndag. Anmälan
senast 30 juni till mig eller Ewah Sturesson.
Återstår bara att önska GUDS VÄLSIGNELSE
pastor Leif

Vecka 26
Heja Sverige
"Du gamla, du fria"
Nu har Ewah Sturesson gått på semester medan jag och Vanja
Hörberg arbetar denna och nästa vecka.
Så utifrån det stämmer väl inte riktigt orden i vår nationalsång.
Nu håller vi på vårt damlandslag i fotboll som spelar VM. Vi hoppas
få höra Nationalsången fler gånger i kvart, semi och final. Heja
Sverige!
Två samlingar har vi varje vecka hela sommaren:
Varje tisdag 10.00 är det Sommarcafé
Varje söndag 10.00 är det gudstjänst i vår kyrka eller Ansgariikyrkan
Nu på söndag är det gudstjänst i vår kyrka med medverkan av Maria
Åkesson och jag själv.
Åter vill jag nämna att vi har en tillsammanshelg på Kuvarp 13 – 15
september. Det finns en folder i kyrkan om denna helg. Man kan vara
med hela helgen eller enbart lördag och/eller söndag. Anmälan senast
30 juni till mig eller Ewah Sturesson. Just nu är det ca 30 anmälda.
Återstår bara att önska GUDS VÄLSIGNELSE
pastor Leif telefon 073-690 28 17
Till sist en hälsning från vårt personalutskott:
Från och med 15 augusti arbetar Ewah Sturesson 80%. Det är en
ökning med 20%. Vi är tacksamma att Ewah var beredd att utöka sitt
ansvar och sina arbetsuppgifter för att kunna ta över en del av
Charlotte Rosengrens arbetsuppgifter.
Personalutskottet genom Maria Åkesson och Stefan Engberg

