Oktober 2019
Vecka 40
NU ÄR DET HÖST
Löven börjar bli guldgula och i friidrotts VM är det guld i Ståhl.
Spännande!
Nu händer det mycket i vår kyrka och andra.
Ikväll, tisdag, 19.00 på Fjällstugan föreläser Peter Halldorf utifrån sin
senaste bok ”Därför sörjer jorden”. Är det någon som ska åka följer
jag gärna med!
På torsdag är det 15.00 en samling i vår kyrka 15.00 med Hans-Erik
Wahlstrand, om vardagsteknik som mobiler och datorer. I samlingen
dricker vi en kopp kaffe.
På fredag är det 18.00 – 20.00 Fredagshäng med små och stora i vår
kyrka. Det blir mat av något slag till självkostnadspris, tid för prat,
skratt, allvar och en andakt. Anmälan senast torsdag 12.00 på lista i
kyrkan eller till Ewah Sturesson på telefon 076 224 75 40.
Fredag till söndag samlar vi in till Världens Barn utanför ICA, Willys
och Systembolaget.
På söndag är det gudstjänst 10.00 med medverkan av Ewah
Sturesson, Åsa Lauenstein och jag själv.
Med önskan om en god höst och Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 41
TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS
Vi har nu kommit till kapitel 7 i Apostlagärningarna. Detta kapitel
avslutas med att Stefanos stenas till döds och blir kyrkans första
martyr. I den sista versen står det att Saul tyckte det var riktigt att
Stefanos dödades. Denne Saul skulle bli Paulus.
Vi har nu en hel Paulushelg att se fram emot. Vi börjar i
Ansgariikyrkan på lördagen och i vår kyrka på söndagen. I söndagens
gudstjänst medverkar Kören och tre Leif.
Gunnevik och jag själv behöver ingen presentation med Leif Carlsson
är vår gäst med rötterna på Hälsö i Göteborgs skärgård. Han är en
mycket god och humoristisk bibellärare. Själv har jag haft förmånen
att vara med på ett par fortbildningar med Leif Carlsson. Ta nu
chansen!
Bibelhelgen med Leif Carlsson har följande teman:
Lördag 15.00 ”Stöddig och svag” – om Paulus som person
Lördag ca 17.00 ”Alla ska vara med” – om Paulus som missionär
Söndag 10.00 ”Till jordens yttersta gräns – om den tidiga
Jesusrörelsen”
Söndag ca 11.30 ”Slutet är nära” – om Paulus och framtiden
Men innan dess har vi imorgon, onsdag 18.30, Bibel och bröd, då vi
fördjupar oss i kapitel 5, 6 och 7 i Apostlagärningarna.
På torsdag är Ewah, Vanja och jag på fortbildning i Hovslätt. Därför
är expeditionen obemannad, men vi är nåbara på mobiltelefon. Denna
gång är det Magnus Malm som leder oss i fortbildningen. Vanja
kommer att vara hemma till 15.00, då det är en samling med HansErik Wahlstrand om vardagsteknik, som mobiler och datorer.
Med önskan om en god höst och Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 42
TACKA OCH KLAGA
Vilken härlig helg vi fick med Leif Carlsson! Det handlade om den
tidiga Jesusrörelsen och Paulus. Denna vecka har vi möjlighet att läsa
kapitel 8 i Apostlagärningarna om Filippos. Tack kören för fantastiska
sånger!
På torsdag är det 15.00 en Träffpunkt med Göran Holander. Han
kommer att visa bildspelen om ”Höstens färger” och ”Finns det något
bortom bergen?”
På söndag är det 10.00 Gudstjänst med små och stora. Söndagsskolan
kommer att bära fram något av årets skörd i ett tack. Det blir scout och
ledarinvigning samt märkesutdelning.
Förutom medverkan av våra barn och ledare medverkar Ewah
Sturesson och jag själv.
Du får gärna ta med något av årets skörd!
På tal om att tacka vill jag tacka för blomman jag fick när min mamma
Eva gick ut tiden.
Men vi får också klaga. Dessa dagar klagar vi över det grymma kriget
i Syrien. ”Herre förbarma dig!”. Det är väl först när man vågar
uttrycka sin klagan som också tacket kan bli mer helhjärtat. Att tacka
och klaga går hand i hand.
Med önskan om en god höst och Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 43
TACKSAMHET
Tacksamhet var söndagens tema och vilken glädje med alla små och
alla stora i gudstjänsten. Vilken glädje att få inviga nya scouter och en
ny ledare! Det ger framtidstro!
Tack ni scoutledare och söndagskolledare att ni finns och ger av er tid
till våra unga vänner!
Nu har vi återigen haft en god tisdagsförmiddag med ett 50 tal på
vandring, gympa och Café.
På torsdag har vi 15.00 en Torsdagsträff, då Magnus Blixt
introducerar oss i släktforskning.
I söndagens gudstjänst 10.00 predikar Mats Gunnarsson och Åsa
Lauenstein medverkar med musik. Mats Gunnarsson har arbetat i
missionens tjänst med flyg och med radio.
Denna vecka får vi gärna läsa kapitel 9 i Apostlagärningarna. Det
handlar om Sauls omvändelse och om Petrus uppdrag.
Med önskan om en god höst och Guds Välsignelse
Pastor Leif

Vecka 44
SAKNAD OCH I TACKSAMT MINNE
Då är vi inne i alla helgona veckan. Många av oss kommer att lägga
en eller flera kransar som uttryck för saknad och tacksamt minne. I vår
kyrka har vi på lördag 10.00 en gudstjänst med nattvard då vi tänder
ljus för dem av våra medlemmar som under året gått ur tiden, hem till
Gud. Vi kommer också att tända ett extra ljus där vi kan tacka för
någon mer.
Men innan dess sänder jag på fredag närradio mellan 10.30-11.30.
Det kommer att bli ett knippe sånger om hoppet och framtiden. En
önskesång fick jag idag på cafeet.
Annars är detta en lugn vecka då det är höstlov eller läslov i alla våra
barngrupper.
Vi önskar alla ledare och barn en god och avkopplande vecka!
Denna vecka får vi gärna läsa det tionde kapitlet i
Apostlagärningarna.
Med önskan om en Guds Välsignelse
Pastor Leif

