November 2020
Vecka 45
FRÄLSNINGEN
Söndagens tema är frälsningen. Gud är skapelsens och frälsningens
Gud. Vi kan ana det i bilden av två händer. Gud skapar och räddar. Vi
får möta Gud som skaparen och frälsaren och som hjälparen,
livgivaren. Vilken rikedom …
Denna vecka är det barn och ungdomsgrupper som vanligt. Idag och
imorgon är det café 10.00 och imorgon, onsdag 18.30, Bibel och bön
18.30. Då kommer vi att samtala om Equmeniakyrkans teologiska
grund. Det handlar denna gång om dopet och nattvarden.
På fredag sänder jag närradio – webradio (wättervåg.98,5) 11.3012.30. Det kommer att handla om våra tre hem. Sedan är det
begravningsgudstjänst för Ulla Fur 13.30.
På lördag 10.00 till söndag 10.00 har vi ett bönedygn i vår församling.
Du kan be där du är och när du vill och om du vill anmäla en bönetid
till Andreas Jildestedt.
Vi ber för vårt land och vår värld i det dramatiska som sker med val i
USA och corona. Vi ber för arbetet med församlingsutveckling och
rekryteringen av ny pastor och föreståndare.
I veckobrevet glömde jag att berätta att gudstjänst är det på söndag
10.00 med medverkan av Maja Linusson, Åsa Lauenstein och Leif
Larsson. Det är också söndagsskola.
Guds välsignelse önskar
pastor Leif
Till sist en inbjudan:

Läsecirkel i Equmeniakyrkan Huskvarna
Tycker du om att läsa böcker? Vi planerar att starta en läsecirkel vt
2021. Syftet är att skapa en samtalsmiljö kring väsentliga livsfrågor
utifrån läsning av skönlitteratur. Fundera på om du vill bjuda med
någon vän, arbetskamrat till denna aktivitet.
Vi siktar på fem träffar på måndagar mellan 18.30-20.00, (25 jan-22
feb-22 mars-19 april-17 maj).
Ledare under våren blir Stefan Engberg, dit du också skickar din
intresseanmälan senast 15 december. Begränsat antal. Vid stort
intresse skapas ytterligare grupper.
Läslista för vårens fem träffar skickas ut i till anmälda under senare
delen av december.
Planering är preliminär och kan komma att justeras utifrån läget med
pandemin.
Välkommen med din anmälan!
stefanengberg1954@gmail.com
NYTT VECKOBREV
När jag igår skrev mitt veckobrev visste jag inte om de skärpta
allmänna råd som skulle komma senare på dagen. Därför följer ett helt
nytt veckobrev, men det viktigaste gäller:
Söndagens tema är frälsningen. Gud är skapelsens och frälsningens
Gud. Vi kan ana det i bilden av två händer. Gud skapar och räddar. Vi
får möta Gud som skaparen och frälsaren och
som hjälparen, livgivaren. Vilken rikedom …
Men sedan är nästan allt annat förändrat. Men vad gör det när det
viktigaste håller!
Från Equmeniakyrkan har vi fått följande brev:
Vänner i Equmenia och Equmeniakyrkan, som många av er kanske
redan vet fattade Folkhälsomyndigheten idag den 3 november beslut
om skärpta allmänna råd kring covid-19. Beslutet gäller till och med
den 24 november 2020, men kan förlängas.
De nya råden innebär bland annat att undvika allmänna platser
inomhus och bara ha fysisk kontakt med de personer som man bor
tillsammans med.
Samla inte besökare i kyrkan

I och med detta rekommenderar Equmeniakyrkans nationella
krisgrupp att alla församlingar i Hallands län, Örebros län och
Jönköpings län under denna period inte samlar till fysiska gudstjänster
eller andra samlingar. Det enda undantaget gäller samlingar för barn
och ungdomar födda 2005 eller senare.
De församlingar som har möjlighet att fira gudstjänst digitalt
uppmuntras här att göra detta, där ett fåtal medverkar på ett
smittsäkert sätt.
Vi uppmanar även dig som arbetar i en församling eller förening i
dessa län att noga läsa och följa de nya allmänna råden och hålla dig
uppdaterad på Folkhälsomyndighetens och Equmeniakyrkans
webbplats.
Har du frågor och funderingar kring detta så kontakta er regionala
kyrkoledare:
https://equmeniakyrkan.se/kontakt/kyrkoledare/
George Olvik kommunikationschef på Equmeniakyrkan
Så långt brevet från Equmeniakyrkan.
Igår kväll samlades styrelsen, verksamhetsutskottet, krisgruppen och
Equmenia och kom fram till följande:
Vi ställer in alla gudstjänster, caféer, gympa, snickargrupp,
bibelkvällar fram till den 25 november. Det innebär att det inte är
någon Bibel och bön ikväll.
Vi kommer heller inte ha fredagshäng, söndagsskola, eftermiddagskul
och småbarnssång.
På fredag sänder jag närradio – webradio (Radio Vättervåg.98,5)
11.30-12.30. Det kommer att handla om våra tre hem. Sedan är det
begravningsgudstjänst för Ulla Fur 13.30.
På lördag 10.00 till söndag 10.00 har vi ett bönedygn i vår församling.
Du kan be där du är och när du vill och om du vill anmäla en bönetid
till Andreas Jildestedt.
Vi ber för vårt land och vår värld i det dramatiska som sker med val i
USA och corona.
Vi ber för arbetet med församlingsutveckling och rekryteringen av ny
pastor och föreståndare.

På söndag, och kommande söndagar, sänder vi vår gudstjänst på
webben.
Gå in på vår hemsida så får du mer information.
Vår expedition är som vanligt öppen tisdag till torsdag 9.00-12.00. Du
är välkommen att ringa eller titta in för ett samtal.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 46
DET GICK JU SÅ BRA
I dessa tider när vi inte kan träffas som vanligt gick det så bra att fira
gudstjänst på webben.
Vi var ca 50 som firade gudstjänst. I kyrkan var vi tekniker Robin
Mållberg, vid orgeln Åsa Lauenstein,
vid flygeln Maja Linusson och jag själv och hemma som deltog ca 45.
Vi lyssnade till musik, sång och predikan och fick på detta sätt en
hälsning från vår Herre.
Vi tände ljus och bad i kyrkan och hemma. Vi drack kyrkkaffe och
ringde en vän.
Det gav mersmak – vi gör det igen på söndag 10.00
Då medverkar Maria Åkesson, Ewah Sturesson, Carl-Ruben
Sjulander och jag själv.
I nästa vecka, på onsdagen 18 november 18.30 tänker vi ha Bibel och
bön på samma sätt, men det återkommer jag till i nästa veckobrev.
Dessutom är kyrkan öppen för besök, ljuständning och bön och
kanske en kopp kaffe och ett samtal tisdag till torsdag 10.00 – 13.00.
Dessutom är det varje vecka på onsdagar 14.00 EFTER PLUGGET
och 17.00 PÄRLORNA

”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.”
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 47
DET ÄR JU MÅNGA SOM ÄR MED
I dessa tider när vi kan mötas högst 8 personer och helst utomhus är
det en fantastisk möjlighet att kunna mötas på webben.
Imorgon möts vi på webben 18.30 till Bibel och bön. I kyrkan
finns Carl-Ruben Sjulander med som tekniker och för att leda någon
sång. Dessutom finns Lennart Ljungberg och jag med för satt samtala
om vad Equmeniakyrkan teologiska grund säger om dopet och
nattvarden. Om du vill ringa in och dela någon tanke eller ställa någon
fråga går det mycket bra. Du ringer då på min mobiltelefon 0736902817.

På söndag möts vi på webben till gudstjänst 10.00. Det är Domsöndag
och temat är ”Kristi återkomst”. I kyrkan finns våra tekniker Robin
Mållberg och Pelle Hellsing. Vidare finns Tomas Svensson, Stefan
Sturesson, Magnus Blixt och jag själv med.
Antingen går man in på webben genom vår hemsida eller så kan man
söka direkt på You Tube, där man söker på Equmeniakyrkan
Huskvarna. Om man behöver hjälp att hitta går det bra att ringa HansErik Wahlstrand på mobiltelefon 0736-823531.
Domsöndagen kallas också Kristuskonungens dag. Han som kom,
kommer och skall komma.
Kyrkan är tills vidare enbart öppen för bön och ljuständning tisdag till
torsdag 10.00 till 13.00. I samband med detta finns möjlighet till ett
samtal och/ eller en kopp kaffe.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 48
DET ÄR JU FRÅN VÅR KYRKA
Att vi nu sänder webbgudstjänster är inte för att konkurrera med andra
kyrkor eller med SVT. Det handlar mer om att känna sig hemma och
veta att det är min kyrka som jag kan komma till även om jag sitter
hemma. Därför fortsätter vi med att sända gudstjänst varje söndag
10.00 och att denna gudstjänst ligger ute en vecka. Antingen går man
in på gudstjänsten via en länk på vår hemsida eller så går man direkt
till You Tube och söker Equmeniakyrkan Huskvarna.
De nya reglerna är att vi max får samlas åtta personer i kyrkan. Nu på
söndag är det första advent och i gudstjänsten medverkar Tomas
Svensson, Ewah Sturesson, ett par sångare och jag själv. Med tekniker

blir det åtta. Du är så välkommen att vara med och fira första advent i
vår kyrka.
Vi har Öppen kyrka för bön och ljuständning tisdagar, onsdagar och
torsdagar 10.00 - 13.00. Dessutom är kyrkan öppen för bön och
ljuständning onsdagar 18.00 – 20.00.

Bön i Coronavirustider, (formulerad utifrån Jesaja 35 av Sveriges
kristna råd)
Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande
knän. Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte
rädda! Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en
väg även där schakalerna vilar.Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och
våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud
och att du innerst och ytterst håller allt i din
hand.
Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med
oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga,
stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje
sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är vår
medvandrare och aldrig viker från vår sida.
Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad
anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen
som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu.
Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.
Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus
Kristus.
Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa
vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp
oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också – förbarma dig över oss
syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och
besegrar allt mörker. Amen.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

