Mars 2019
Vecka 10
GOA grupper
Det är mycket som ser ljust och positivt ut i vår församling – alla
scouter och söndagsskolbarn med föräldrar, alla som kommer till vår
tisdagsförmiddag med vandring, gympa och café och detta med GOA
grupper. I söndags möttes vår grupp som den första gruppen som
ansvarar vecka 18 – 24 mars. Vi planerade i samband med kyrkfikat.
Vi bestämde dag för städning och delade upp ansvaret för kyrkfikat
och uppgifterna i gudstjänsten. Vi bestämde också att vi möts en kväll
i hemmamiljö för samtal, gemenskap och andakt. Det känns oerhört
spännande och jag önskar alla er andra grupper lycka till när ni så
småningom möts!
En församling är helt beroende av att vi alla ger något av vår tid, våra
tillgångar och vårt engagemang. Utan alla dessa ideella insatser blev
det inte mycket. Även vi som är anställda får göra vår ideella insats.
Själv tänker jag att detta med städgrupp och nu GOA grupp gör jag
inte i tjänsten utan som en ideell insats.
Idag var vi trettioåtta som firade fettisdagen på caféet med semlor.
Sedan var det ett stort gäng ute på vandring trots lite snöfall. Vet inte
om de fick semlor.
Imorgon börjar själva fastan med askonsdagen. Jag tänker att vi varje
tisdag, onsdag och torsdag under fastan har en liten andakt i vår kyrka
9.00. I morgon ansvar jag och på torsdag Ewah Sturesson. Dessa
andakter blir ca 10 minuter med en betraktelse som Peter Halldorf
skrivit, en bön och kanske en sång.
På torsdag är det Storsamling i vår kyrka 15.00 (observera inte 14.00).
Vi börjar i kyrksalen med ett sångprogram med Gunilla och Johan
Sigvardsson. Sedan följer fika i storstugan.

På fredag är det 18.00 Församlingshäng. Denna gång ansvarar
familjen Jildestedt. Anmälan görs på lista i kyrkan eller med SMS till
Ewah Sturesson.
På söndag är det gudstjänst 10.00 med medverkan av Eva Mårtenson,
Marianne och Bobo Bjenning och Evert Johansson. I gudstjänsten blir
det utgångskollekt till pastors och diakonutbildning i vår kyrka.
Söndagen därpå, 17 mars, blir det medlemshälsande. En familj har
anmält att de vill bli medlemmar. Om du vet någon mer som vill bli
medlem är det bara att höra av sig till mig.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 11
Det var rätt låt som vann!
Det var rätt låt som vann i Melodifestivalen tycker jag. Den innehöll
det mesta, också Gospel.
Idag var det 21 vandrare och 4 hundar som gick vid Västersjön. I
kyrkan var vi 32 på cafeet.
Men innan dess har vi fasteandakter i kyrkan onsdag och torsdag 9.00.
På fredag sänder jag närradio 10.30 – 11.30
På söndag är det 10.00 gudstjänst med välkomnande av nya
medlemmar. Hör av dig till mig om du vill bli medlem.
I gudstjänsten sjunger och spelar Stefan Sturesson och Ronnie
Jaldemark och predikan kommer att utgå från söndagens tema ”den
kämpande tron”.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 12
Vårdagjämning
Imorgon, onsdag, är det vårdagjämning. Det innebär att dag och natt
är lika långa. Det är som en naturens Påskdag då ljuset övervinner
mörkret. Det är för övrigt vårdagjämningen som styr när Påsken
infaller.
Nu är det strax café här i kyrkan. Jag hörde att någon köpt de första
vårblommorna till balkonglådan. Det finns så mycket av hopp dessa
dagar. Våra vandrar går idag i härligt solsken på Dumme mosse.
Imorgon onsdag har vi den sista Bibel och brödkvällen för våren
18.30, då vi stannar upp för de sista aprokryfiska böckerna i Gamla
testamentet. Baruk, Jeremias brev, tillägg till Daniel och Manasses
bön.
På fredag är det 18.00 Församlingshäng. Anmäl dig på lista i kyrkan
eller till Ewah Sturesson.
Nästa onsdag, 27 mars 18.30, är det föreläsning med Alf B Svensson i
vår kyrka. Temat är ”våga vara förälder”. Anmälan till Ewah senast på
fredag. Kostnad inkl. fika 50 kronor.
På söndag är det 10.00 Musikgudstjänst i vår kyrka, tillsammans med
Ansgariikyrkan. En gemensam kör och Leif Gunnevik och jag
kommer att lyfta fram pilgrimens sju ledord.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 13
Hej på er alla!
Min dator i kyrkan fungerar inte så det får bli ett mycket enkelt
veckobrev från min hemdator. Alla är inte med på denna sändlista
men …
Imorgon har vi en vanlig tisdagsförmiddag i kyrkan med
vandringsgrupp, damgympa, stick och snackcafe.
På onsdag är det 18.00 en föräldrakväll i vår kyrka med Alf B
Svensson. Till denna kväll anmäler man sig till Ewah Sturesson.
På onsdag är det också 18.30 en Cafekväll i Ansgariikyrkan med
Stefan Edman.
På söndag 10.00 är det gudstjänst i vår kyrka med medverkan av
Kjell-Olof Hederos, Linda Löjdmark och Anne-Marie Andersson.
Sedan kommer april …
Med önskan om Guds välsignelse
Pastor Leif

