Maj 2019
Vecka18
Hoppas maj börjat bra!
Nu hoppas jag att mitt mail går fram efter några veckors problem.
Tack Hans-Erik Wahlstrand att du har tålamod att fixa med kyrkans
datorer.
Ikväll har vi 19.00 en vår konsert i vår kyrka med Per Brahes
musiklinje och en kör från Linköping. Det är en entré på 50 kronor.
På söndag är det 10.00 Friluftsgudstjänst med små och stora vid
Österängstorpet utanför Kaxholmen. Våra scouter är där på hajk från
lördag. Gudstjänsten kommer att handla om den gode herden.
Ta med dig kläder efter väder, något att sitta på och en fikakorg. Det
kommer att finnas grillad korv med bröd och dricka att köpa av
scouterna.
Samling sker vid vår kyrka 9.15 för samåkning.
Vägbeskrivning till Österängstorpet: Åk Tunnlandsvägen förbi ICA i
Kaxholmen uppför backen. Tag höger mot Brunkulla. Efter 500 meter
tag vänster mot SMU -torpet.
Om du inte kan eller vill åka på denna friluftsgudstjänst
rekommenderar vi gudstjänst i Ansgariikyrkan eller i någon annan
kyrka.
Allt gott
pastor Leif

Vecka 19
Vägen till livet
På söndag är temat vägen till livet. När vi ska ut och resa tycker en del
av oss om att studera kartan och planera vägval. Andra av oss tänker
hellre på vad vi ska ta med oss och vad vi kan inta fika och andra
måltider. Åter andra tänker på allt vi ska göra när vi kommer fram.
Vägen till livet handlar om att våga vägen, att stanna upp ibland för
vila och måltid och att ha målet i sikte.
I vår kyrka är det gudstjänst 10.00 med medverkan av Kören, Magnus
Blixt och jag själv. Efter kyrkfikat blir det Församlingsmöte med
genomgång av motioner till kyrkokonferensen, utvärdering av tid för
årsmötet, rapport från ledningsgruppen för församlingsutveckling,
information från styrelsen om Equmeniautskott mm, ev. fyllnadsval.
Allt gott och Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 20
TACK
Tack Gode Gud för våren och den nalkande sommaren!
Tack för alla människor av god vilja som är engagerade för det goda!
Tack att du inbjuder oss att vara med som dina barn och medarbetare!
Tack för nåden!
Denna vecka har vi fått en hälsning från gruppen för
församlingsutveckling, som avslutar detta brev.
Innan dess vill jag påminna om att det på fredag 18.00 är
Församlingshäng. Anmälan sker till Charlotte Rosengren eller på lista
i kyrkan.
I söndagens gudstjänst 10.00 medverkar Charlotte och Dan Rosengren
och Tomas Svensson och jag själv. Temat är att växa i tro. Vid

kyrkkaffet kommer vi att tacka Charlotte för åren som diakon i vår
församling och önska henne lycka till i kommande tjänst.
Hej!
Nu har vi kommit till station 1 i församlingsutvecklingen. Den första,
station 0, handlade om förankring. I det steget kom bla Johan
Einarsson från region öst till oss och introducerade
församlingsutveckling. Vi träffades i mindre grupper och diskutera
församlingsutveckling och GOA-grupper och allt detta mynnade ut i
ett årsmötesbeslut att tillsätta en grupp som jobbar med frågan och att
ge Johan Einarsson uppgiften att utse en mentor från
Equmeniakyrkan. Och nu är vi alltså på station 1, på vår väg mot
församlingsutveckling. Torgny Veibäck som vår mentor heter har
träffat oss ett par gånger och station 1 heter Livgivande berättelser. Vi
i församlingen har fått två frågor att besvara var och en. De är:
-Beskriv en höjdpunkt i församlingen de senaste två åren som gjorde
dig glad att vara en del av församlingen.
-När beslutade du dig för att följa Jesus?
Du kan skriva ner dina svar på en lapp och lägga i låda 1 som finns på
kyrktorget eller skriva ditt svar på klotterplanket i kyrksalen.
Tillsammans i församlingen och tillsammans med Jesus är vi med och
utvecklar vår församling. Därför vill vi uppmana dig att be för vår
församling och att Gud ska visa oss sin väg för vår församling.
//Gruppen för församlingsutveckling
Med önskan om Guds välsignelse
pastor Leif

VECKOBREV 21
PILGRIMSVANDRA TILL KYRKOKONFERENSEN I
JÖNKÖPING
Equmeniakyrkan håller sin Kyrkokonferens i Jönköping 29 maj till 2
juni.
Vill du vara med att pilgrimsvandra på Franciskusleden till
inledningsgudstjänsten,
som hålls onsdagen 29 maj 20.00, i Arenan bredvid Pingstkyrkan kan
du ansluta var du vill enligt följande:
14.30 från Equmeniakyrkan i Huskvarna
16.00 från Ansgariikyrkan i Vätternäs
18.00 från Korskyrkan i Jönköping
Var och en tar med egen matsäck som intas vid Korskyrkan.
Kläder efter väder och gärna en vandringsstav och ett kors runt halsen.
Med oss vandrar ledare från Franciskusledens styrelse.
”Se vi går in till (Smålands) Jerusalem i konferens och
försommartider”
Ta chansen att vara med på den fest en Kyrkokonferens är!
Men ta gärna bussen till Jönköping under Kyrkokonferensen eller
cykla/promenera!
PILGRIMSVANDRA PÅ VISINGSÖ
LÖRDAGEN 15 JUNI
Vi tar bilarna till Gränna och sedan båten ut till Visingsö. Vi tar med
oss var och en till förmiddagsfikat och sedan äter vi lunch på någon
resturang. Vi går ca en mil och stannar då och då för några ord på
vägen. Anmäl dig senast 9 juni till mig. Mer information kommer. Var
och en betalar bilresa, båtavgiften på 50 kronor och sin
lunch.Välkommen till en glad pilgrimsdag!
Tidigare idag skickade jag ut en folder om Tillsammanshelgen på
Kuvarp 13-15 september.
Man kan vara med hela helgen eller enbart lördag och/eller söndag.
Anteckna helgen och anmäl dig/er före 30 juni

Med önskan om Guds välsignelse
pastor Leif
telefon 0736-902817

