Oktober 2020
Vecka 41
FÖRNÖJSAMHET
Ibland möts vi av människors missnöjdhet och otacksamhet. Det
verkar inte som något är bra.
Men ibland är det tvärtom förnöjsamhet och ord som låter som god
musik.
Hur kan man bli en glad och förnöjsam människa? Paulus nämner i
sitt första brev till Timotheos att relationen till Gud hjälper oss se livet
som en gåva. Där finns nog hemligheten.
På söndag är det Tacksägelsedagen. Vi har nu varit runt 50 i kyrkan så
vi fortsätter med att söndagsskolan har hela sin samling på
bottenvåningen och går in via Vintergatan. Vi andra går in från
Drottninggatan. I gudstjänsten medverkar Åsa Lauenstein, Stefan
Sturesson, Lennart Ljungberg och jag själv. Det är också en
utställning med Stickcaféets verk, som sedan ska sändas till
Rumänien. Men tyvärr blir det inget kyrkkaffe. Eftersom det nu sker
en ökad smittspridning vill vi bidra till att hålla ut och vara
återhållsamma med de nära mötena.
Imorgon onsdag har vi en ny Bibel och bönkväll 18.30 Denna gång
kommer vi att studera vad vår kyrkas teologiska grund säger om den
lokala församlingen. Vi möts på kyrktorget och sitter utspridda.
EN HÄLSNING FRÅN
FÖRSAMLINGSUTVECKLINGSGRUPPEN
Hej, i våras genomförde vår församling en församlingsenkät. Ca 30
medlemmar fick svara på frågor om vår församling. Nu har vi
resultatet från denna enkät och vill väldigt gärna höra era åsikter om
resultatet.
Därför bjuder församlingsutvecklingsgruppen in till den 20:e
oktober kl. 18.00.
Anmäl er senast dagen före genom att mejla till:

forsamlingsutveckling@equmeniakyrkanhuskvarna.se
Till er som tillhör riskgrupper och av olika anledningar inte kan ta er
till kyrkan så kommer vi att mejla ut diskussionsresultatet till er, efter
att vi haft dessa träffar. Vi ser därefter fram emot att höra även era
åsikter.
Välkomna!
Emma, Helena, Rune och Andreas
Guds välsignelse och mycket glädje önskar
pastor Leif
Oj
Jag glömde något viktigt.
Gudstjänsten på söndag direktsänds på Närradion Radio Vättervåg
98,5 Samradio 98,5 10.00 - 11.00
Leif

Vecka 42
LÅT HJÄRTAT VA ME
I söndags valde jag rubriken ”låt hjärtat va me” för predikan som
handlade om den lovsång som kan bryter fram när vi möter Jesus. Han
finns nära oss och när vi låter ord från honom
beröra oss behöver vi ibland ta till sånger för att uttrycka hjärtats
glädje ”O store Gud”.
Nu har Stickcafe’et haft sin utställning i två veckor. Det blev 71 filtar,
115 tröjor, 14 halsdukar 44 katter, 30 par sockar och vantar, 1 docka,
1 tomte, 7 sjalar och 43 mössor som nu skickas till Rumänien. Tack
för alla dessa vackra hantverk som blir till så mycket värme!
På fredag sänder jag närradio på Radio Vättervåg 98,5 mellan 11.30
och 12.30. I detta program kommer jag att samtala med Carl-Ruben
Sjulander.
På fredag kväll är det 18.00 Fredagshäng i kyrkan. Anmälan sker
senast på torsdag 12.00 till Ewah Sturesson eller till Carl-Ruben
Sjulander.. Kostnaden för mat och dryck är 50 kronor för vuxna och
25 kronor för barn.
På lördag har våra scouter en heldag i skogarna runt Tenhult. Denna
dag rymmer också en scoutinvigning.
På söndag är det gudstjänst 10.00 med medverkan av Frida Elmgren,
Tomas Svensson och jag själv. Vi har nu varit runt 50 i kyrkan så vi
fortsätter med att söndagsskolan har sin samling på bottenvåningen
och går in via Vintergatan. Vi andra går in från Drottninggatan.
Nu är annonsen med ansökan om ny pastor och föreståndare ute. Du
kan läsa om den på vår hemsida. Själv slutar jag 1 augusti men
avslutar med semester från 28 juni. Min avskedspredikan är planerad
till den 20 juni. Nu ber vi om att Gud kallar på en ny pastor som söker
tjänsten och kan fortsätta allt det goda som är på gång.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 43
VINTERTID
På söndag börjar vintertid. Det känns i luften och i själen. När coronan
bröt fram i mars tänkte vi att det var bra att det var på våren och
sommaren och inte på hösten och vintern. Men nu är vi där och får
ställa oss in på en höst och vinter med corona. Vad gör vi? Vi
fortsätter att hålla avstånd och tvätta händer och stanna hemma om vi
inte är friska. Gör vi det kan vi fortsätta att ha gudstjänster, café, bibel
och bön, vandringsgrupp, gympa, barn och ungdomsgrupper …
Denna vecka rekommenderar jag på det varmaste att lyssna till ett
program som gick i Närradion i fredags. Om du genom din dator går
in på Radio Vättervåg och på programbibliotek. Där klickar man på
programmet: Leif Larsson samtalar med Carl-Ruben Sjulander. Vilken
förmån att få ha dig som ungdomsledare! Hur har du hunnit med så
mycket?
Imorgon onsdag är det 18.30 Bibel och bön. Vi sitter utspritt på
kyrktorget och stannar upp inför trons kraftkällorna som det uttrycks i
vår kyrkas teologiska grund. Det handlar om Guds ord, gemenskap,
bön och bikt.
På söndag är det gudstjänst och söndagsskola 10.00. Söndagsskolan
samlas en trappa ner. I gudstjänsten medverkar Kören och Leif
Larsson.
Guds välsignelse önskar
pastor Leif
Det är utlyst storstädning:
Hej!
Storstädningen i höst sker p.g.a. coronaläget under vecka 43, 44, 45.
Varje GOA grupps ansvarig har fått information om
städområde. Gruppen väljer när det passar.
Hälsningar Gittan och Ingela

Vecka 44
VÅRA TRE HEM
I söndags handlade det om att leva tillsammans. För första gången
sedan coronan kom var vi över 50 i kyrkan, men det var ändå ok
eftersom vi bara var 50 plus medverkande.
Från och med 1 november höjs siffran till max 300, men så många kan
inte vi vara eftersom det ska vara en meter mellan varje person eller
familj. Men vi kanske kan vara 80
och mer än så är länge sedan vi var. Men nu gäller det att hålla fortsatt
avstånd och bara komma om man är friska.
I predikan nämnde jag om våra tre hem: Där vi bor – i vår kyrka – i
himlen.
Dessa tre hem kompleterar varandra på ett fantastiskt sätt.
På lördag när vi 10.00 firar alla helgons dag fokuserar vi på hemmet i
himlen.
Vi kommer att tända ljus och sjunga om hemlandet. Magnus Blixt ska
läsa dikter och Tomas Svensson spela på orgeln.
Men innan lördag har vi fredag med Fredagshäng 18.00. Vi kommer
att mötas till goa samtal, lek, andakt och så beställer vi pizza på
Biblios. Anmäl dig till mig om du/ni kommer.
Guds välsignelse önskar
pastor Leif

