November 2019
Vecka 45
Vilan i November
Ta vara på vilan i november när alla löven fallit och vintern står för
dörren. Redan om lite mer än tre veckor är det första advent med ett
högre tempo igen. Så ta vara på november!
Men det händer mycket också i november. Denna vecka är åter alla
våra barngrupper igång. På fredag är det 18.00 Fredagshäng. Till
denna kväll behövs ingen anmälan eftersom vi beställer pizza. Vi
kommer att umgås, äta, prata, spela och ha en andakt.
Imorgon, onsdag, är det 18.30 en Bibel och Brödkväll, då vi fördjupar
oss i kapitel 8 – 11. Denna vecka rekommenderar vi läsning av kapitel
11.
På torsdag är det 15.00 en Träffpunkt när sjukhuspastor Terese
Svensson berättar om sitt arbete.
I söndagens gudstjänst 10.00 medverkar Marie och Micce Rosén och
Leif Larsson. Det är också söndagsskola.
Till sist en hälsning från Församlingsutvecklingsgruppen:
Hej, församlingsutveckling är vår församlings chans att
tillsammans med varandra och tillsammans med Jesus nå ut till
fler människor. Onsdagen den 13/11 kl. 18.00 drar vi igång
nästa steg i församlingsutvecklingen. NFU, naturlig
församlingsutveckling, heter en metod att undersöka vad vi är
bra på och vad vi kan jobba mer med i Huskvarna. Torgny
Veibäck, som är vår handledare kommer och inspirerar oss.
/Församlingsutvecklingsgruppen

Med önskan om Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 46
VILKEN GLÄDJE!
Vilken glädje att det var mer än 20 barn i söndagsskolan i söndags. Nu
hoppas och ber vi om en ny fest på söndag 10.00 när det är gudstjänst
med små och stora. Det blir sång av Pärlorna, musik av ett husband,
bibelutdelning och medverkan av scouter i ett drama från
Apostlagärningarna. Självklart finns Ewah Sturesson och jag med.
En del av er är som jag som aldrig har kontanter på sig. Därför säger
jag ibland till kyrkvärden med kollektboxen att jag swishar. Men det
behöver jag inte göra längre. Läs hälsningen från kassören nedan!
Men redan imorgon är det en viktig samling i vår kyrka. Läs
hälsningen nedan från vår Församlingsutvecklingsgrupp!
Hälsning från kassören:
I enlighet med informationen vid styrelsemötet 190929 kommer det fr
o m kommande söndag att erbjudas "kollektkort" för dem som ger sin
kollekt via swish/bank/giro. Tanken är att erbjuda den som inte har
kontanter att känna påtaglig delaktighet i gudstjänstens
offerinsamling.
Hälsning från Församlingsutvecklingsgruppen
Onsdagen den 13/11 (dvs imorgon) kl. 18.00 drar vi igång nästa steg i
församlingsutvecklingen. NFU, naturlig församlingsutveckling, heter
en metod att undersöka vad vi är bra på och vad vi kan jobba mer med
i Huskvarna. Torgny Veibäck, som är vår handledare, kommer och
inspirerar oss. Välkommen med alla ni som är intresserade!
Med önskan om Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 47
VILKEN VÄRME
I söndags ställde vi ut 48 filtar, 104 tröjor, 42 mössor, 13 par sockar
och vantar, 6 katter, 1 docka och 12 halsdukar som i dagarna skickas
till Rumänien. Tack stickkaféet för all värme!
Denna vecka kan vi gärna läsa Apostlagärningarna kapitel 13 och
nästa vecka kapitel 14. Sedan gör vi ett juluppehåll i den läsningen.
Istället kommer vi att få en god julläsning.
Imorgon, onsdag 18.30 har vi möjlighet till en fördjupning i kapitlen
12-14 på Bibel och Bröd.
Nu på söndag är det gudstjänst med medverkan av Fredrik Arenhall
med sång och predikan. Fredrik är pastor i Alliansmissionen och
arbetar nu på Fonus här i Huskvarna.
På torsdag är det 15.00 en träff med pyssel inför jul och självklart fika.
Redan nu gör vi ett upprop inför 1.a advent. Kan du vara med en
timme på Gammeljul i Smebyn? Gammel Jul pågår 14.00 – 18.00 och
vi tänkte sälja grillad korv och prata med folk. Anmäl dig till
mig! Ewah, Vanja och jag finns med var sitt pass men vi behöver
minst tre till!
Ewah hälsar från Julmarknadskommiten att det är Julkonsert och
Julmarknad lördagen 7 december. Konserten börjar 15.00 och sedan är
det julmarknad. Vi behöver några som säljer lotter och så behövs
gåvor av hembakt och julgodis. Lämna gärna in detta på
fredagskvällen när det från 18.00 är förberedelser och fredagshäng.
Men det viktigaste till slut:
Vi har två som har anmält sig till en ALHA kurs. Är det någon du kan
bjuda med? Detta är en mycket god möjlighet att upptäcka kristen tro
under 10 onsdagskvällar på det nya året.
Med önskan om Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 48
TÄND ETT LJUS
Nu är det riktigt mörkt. Nu längtar vi efter 1:a adventsljuset. Nu är det
inte långt borta! Sedan är tanken att mina brev, våra sidor på
Facebook och Instagram ska bli som en adventskalender. Så håll
ögonen öppna!
På torsdag är det 14.00 Adventsfest i vår kyrka.
På fredag sänder jag Närradio 10.30-11.30. Självklart blir det mycket
adventssånger och dessutom en liten telefonintervju med Ingemar
Olsson, som kommer till oss 1-2 februari.
På söndag är det första advent med gudstjänst 10.00. Kören, Tomas
Svensson, Ewah Sturesson, Evert Johansson och jag själv medverkar.
Sedan finns vi med på GammelJul i Smedbyn 14.00 – 18.00. Eftersom
ingen anmält möjlighet att hjälpa till minskar vi vårt engagemang till
att bjuda på kaffe och pepparkaka och prata med folk.
Med önskan om Guds Välsignelse
Pastor Leif

