Mars 2020
Vecka 10
VI VÄXER
I söndags fick vi glädjen att hälsa två nya medlemmar och fler är på
gång. Anmäl gärna till mig om du vill bli medlem!
I söndagsskolan är det nu så många barn att det skulle behövas två
ledare varje söndag. För att kunna dela in i två åldersgrupper behöver
vi ytterligare någon ledare. Tala gärna med Ewah eller mig om du
skulle kunna tänka dig att hjälpa till i söndagsskolan.
Imorgon, onsdag, möts vi i kyrkan 18.30 till Bibel och bröd, då vi
fördjupar oss i kapitel 22-26 i Apostlagärningarna och i Paulus brev
till Galaterna.
På fredag 18.00 är det Fredagshäng. Denna gång blir det pizza från
Biblos.
Till helgen blir det tre föreläsningar med teologie doktor Rune W
Dahlén om Kyrkans historia från Apostlagärningarna till idag.
Helgen är gemensam med Ansgariikyrkan. Lördagen är i vår kyrka.
Lördag 15.00 Kristi kropp för dig utgiven - Om en fattig kyrkas
rikedom under de första århundradena
Lördag 16.45 Kyrkans behov av förnyelse - Om våra rötter i 1500talets reformation och revolution
Söndag 10.00 är det Gudstjänst i Ansgariikyrkan med medverkan av
kören och Rune W Dahlen.
Söndag 11.45 följer den tredje föreläsningen, i Ansgariikyrkan
Nådens port står på vid gavel - Om väckelsens vårvind och splittrade
samfund som återförenas
Välkommen till en spännande helg – vi växer!
GUDS VÄLSIGNELSE önskar Leif

Vecka 11
VI ÄR STOLTA
Efter en mycket god helg med Rune W Dahlén tror jag att många oss
som sträcker på sig och är stolta över att tillhöra Equmeniakyrkan och
stolta över att tillhöra Kristus. Tack Rune!
Liksom Ingemar Olsson gav mycket eftervärme blir det mycket
eftervärme efter denna helg.
40 DAGAR FÖR KLIMATET
Här kommer fortsättningen på scouternas 40 utmaningar.
Denna vecka handlar det om
MAT
Fråga efter matens ursprung
Köp mat som är närodlad/producerad
Laga en måltid på sådant som redan finns hemma
Köp något med kort ”Bäst före datum”
Handla bara grönsaker som är i säsong
Köp något ekologiskt som du inte brukar
Odla något du kan äta
Ät vegetariskt minst en dag i veckan
Laga en svinnmåltid på bara rester
GUDSTJÄNST
I söndagens gudstjänst 10.00 medverkar Lennart Johansson, Josef
Smidstedt, Tomas Svensson och Gunno Rydberg och det är
söndagsskola.
GUDS VÄLSIGNELSE önskar Pastor Leif

Vecka 12
Vi behöver varandra
I dessa dagar då vi är oroliga för vår egen och andras hälsa är det
viktigare än någonsin att vi har varandra. Vi kanske inte kan träffas
men vi kan ringa varandra och kanske hjälpa varandra att handla. Vi
behöver också några mötesplatser dit vi kan om vi är friska.
Idag har vi varit 13 på Cafeét i kyrkan och ungefär lika många har
varit på vandring.
Imorgon onsdag möts vi 18.30 till Bibel och Bröd. Vi hälsar inte i
hand och sitter inte precis bredvid varandra. Vi kokar kaffe och tee i
kyrkan och var och en tar med sig något att äta. Vi kommer att stanna
upp inför den dramatiska sjöresan för Paulus och hans med resenärer
till Rom. Vi kommer att läsa något ur Romarbrevet och vi kommer att
se några bilder från Tessalonike, Malta och Rom.
På söndag möts vi till gudstjänst med små och stora 10.00. Det blir
medverkan av våra scouter och ledare och av mig. Vi kommer att ha
som tema ”hoppet på livets resa”. Däremot blir det inget kyrkkaffe.
Allt detta är ju förutsatt att myndigheterna inte ger andra direktiv.
Däremot är Eftermiddagskul, Småbarnssång och Fredagshäng
inställda. Dessutom är torsdagens Träffpunkt och lördagens samling
om Kongo i din mobil inställda.
Nu får vi möjlighet att visa omsorg om varandra genom att ringa
någon eller hjälpa någon att handla. Vi behöver varandra och vår Gud.
Med önskan om Guds välsignelse
Pastor Leif

EXTRA VECKOBREV vecka 12
Ikväll är vi alla som är friska välkomna på Bibel och Bröd 18.30
Vi kommer att stanna upp för avslutningen av Apostlagärningarna och
Romarbrevet samt se några bilder från Tessalonike, Malta och Rom.
Ta med eget bröd så sätter vi på kaffe i kyrkan.
Gudstjänsten på söndag 10.00 blir inte som vi tidigare sagt en
gudstjänst med små och stora utan istället en enkel gudstjänst och
förhoppningsvis söndagsskola. Det blir inte något kyrkkaffe.
40 DAGAR FÖR KLIMATET
Här kommer fortsättningen på scouternas 40 utmaningar.
Denna vecka handlar det om
ÅTERVINNING
Sälj något du inte behöver
Låna böcker på biblioteket
Ge vidare en sak du inte använder
Utöka din källsortering
Låna ut en pryl så att han/hon inte behöver köpa
Till sist i detta extra veckobrev: En hälsning har gått ut till alla
medlemmar i vår församling som bor på andra orter. För kännedom
får ni också del av detta. Inte minst det jag skriver om ekonomin är
mycket aktuellt dessa virus dagar när inte så många kommer till
kyrkan.
En hälsning till dig som är medlem i Equmeniakyrkan Huskvarna och
som bor utanför Jönköpings kommun!
Vi har haft årsmöte i både församling och Equmenia (tidigare SMU).
Med stor glädje börjar barn och ungdomsarbetet att växa fram igen. Vi
har en bra söndagsskola och ett bra scoutarbete. Nu hoppas vi kunna
börja grupper för åldrarna 10-16 år.

Själv har jag varit pastor i Huskvarna i snart fem år. I år fyller jag 65
år och därför har arbetet börjat med att rekrytera en ny pastor.
Planerna är att jag blir kvar i tjänst något år till. Dessutom söker vi nu
en ungdomsledare från Södra Vätterbygdens Folkhögskola.
Eftersom du är medlem i församlingen trots att du inte bor här, och
kan deltaga så ofta,
förstår vi att du är intresserad av församlingen.
Tack för dina böner!
Om du vill får du gärna mitt veckobrev som jag skickar ut varje
tisdag.
Om du vill ha veckobrevet skickar du bara ett SMS eller ett mail till
mig och meddelar detta.
Om du vill tala med mig är det bara att slå en signal.
Församlingens ekonomi är nu belastad och vi når inte upp till budget.
Vi är därför glada för alla ekonomiska bidrag. Om du vill ge en gåva
eller bli en regelbunden givare följer våra nummer:
Bankgiro: 544-6752
Bankkonto: 8150-538001285
Swish: 123-172 0762

Med varma hälsningar
Leif Larsson
0736-902817
Leif.larsson@equmeniakyrkanhuskvarna.se

Vecka 13
VI ÄR SOLIDARISKA MED VARANDRA
I denna märkliga tid får många av oss tid över. Det finns kanske tid
för att läsa och att möta våren. I kyrkan ställer vi inte in utan ställer
tillfälligt om vår verksamhet för att vara rädda om de mest
utsatta. Igår kväll (tisdag) hade vår styrelse, equmeniastyrelse,
diakoni och krisgrupp ett möte och kom fram till följande:
Det som inte är inställt under mars och april är Söndagsskola och
Scout (som är ute så mycket som möjligt), Vandringsgruppen (som
utgår från kyrkan för att slippa samåkning), Bibel och bröd (som har
distansundervisning).
Istället för Gudstjänst har vi Öppen Kyrka med andakt, ljuständning
och bön söndag 10 – 11, tisdag 10 – 11 och onsdag 18 – 19 (inte ikväll
25/3). Vid dessa tider för Öppen Kyrka finns jag på plats för ev.
samtal. Expeditionen är som vanligt öppen tisdag till torsdag 9.0012.00.
Det är viktigt att man är frisk när man kommer till kyrkan och
rekommendationen är ju att ni som är över 70 år eller tillhör någon
riskgrupp inte är med på olika samlingar.
Det är oerhört viktigt att vi denna tid ger vår gåva till församlingen.
Ekonomin är nu ansträngd och vi ligger under budget. Tack för din
gåva!
Och så en hälsning från Birgitta Rydberg:
Storstädningen kommer att ske under andra former i vår. GOA grupps
ansvariga tar kontakt med sin grupp och bestämmer tid och fördelning
av städuppgifter.
40 DAGAR FÖR KLIMATET
Här kommer fortsättningen på scouternas 40 utmaningar.
Denna vecka handlar det om

RESOR
Samåk när det är möjligt (kanske inte just nu)
Åk kollektivt istället för att ta bilen
Cykla eller gå istället för att åka kollektivt
Gör en lista på alla semestermål du kan nå med tåg
EN BÖN I DENNA KRISTID
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och
förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss
mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla
dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag,
myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som
strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber också för dem som arbetar
inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga
samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av
dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde
och värdighet. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem
som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i
Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll
oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss
förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus
visar. I Jesu namn. Amen.
Med önskan om Guds välsignelse Pastor Leif

