September 2019
Vecka 36
En vanlig tisdag
En tisdag förmiddag är det fullt tryck i kyrkan. Ett stort gäng som går
ut och vandrar, ett stort gäng på gympa och stick och snackcafé, ett
gäng som river i bottenvåningen för nytt ventilationsystem. Vill du
hjälpa med detta praktiska arbete får du gärna höra av dig till Vanja
Hörberg.
Imorgon, onsdag, går vi ut på pilgrimsvandring. Vi träffas i kyrkan
18.00 och tar bilar till Öxnehagakyrkan. Sedan vandrar vi på goda
vägar, med någon överaskning, tillbaks till vår kyrka. Ta med fika i
din ryggsäck.
Vid regn blir vandringen inställd.
På fredag finns vi med som kyrka på Huskvarna marknad mellan 11
och 17.00. Det blir ett tombola och goda samtal.
På söndag möts vi till gudstjänst 10.00 med medverkan av Maja
Linusson, Åsa Lauenstein och jag själv. Temat är om "friheten i
Kristus". Dessutom blir det en glimt från tredje kapitlet i
Apostlagärningarna.
Men denna vecka utmanas vi att läsa det andra kapitlet som handlar
om kyrkans födelse.
Nästa helg, 13-15 september, har vi tillsammanshelg på Kuvarp. Den
söndagen är det ingen gudstjänst i vår kyrka. Däremot går det mycket
bra att komma ut till gudstjänsten på Kuvarp. Anmäl dig till mig att

du/ni kommer och om ni vill ha skjuts eller kan ta med någon i er bil.
Frida Hellsing är med oss hela tillsammanshelgen.
Med varma hälsningar och önskan om Guds välsignelse
pastor Leif tel. 0736-902817

Vecka 37
VI KAN BLI FLER
En vanlig gudstjänst är vi inte så många i kyrkan, högst 50, men vi
kan bli fler!
Till söndagens gudstjänst med små och stora på Kuvarp är vi just nu
40 anmälda, men vi kan bli fler!
Meddela mig gärna om du/ni kommer och om du/ni vill ha skjuts eller
kan ta någon mer i din/er bil.
Vägbeskrivning:
Kör RV 40 mot Göteborg. Tag vänster mot Gislaved/Halmstad v 26
(Nissastigen). Kör till Ryd, kör rakt genom första rondellen, tag höger
i andra mot Mulseryd. I T-korsningen tag
vänster mot Mulseryd/Gällstad. Kör genom Mulseryd, fortsätt ca 7
km, tag vänster ”Algrena 8”. Kör ca 10 km på den lilla vägen (håll ut
ni kommer fram!) och genom Algrena (utspridd by…). alt 1: Vid
elverk på höger sida; tag vänster på mindre väg och följ den förbi
kapell till Kuvarps röda huvudbyggnad alt 2: passera elverk (höger
sida) efter ca 200 m tag vänster, skylt Kuvarp/Sommarhem. Tag sedan
vänster upp mot sommarhemmet och passera det, fortsätt till Kuvarps
röda huvudbyggnad. Framme!!!
Restiden är ungefär 50 min från Huskvarna.
Imorgon onsdag har vi Bibel och bröd 18.30, då vi studerar
Apostlagärningarna kapitel 1 och 2.

De var bara 11 rädda lärjungar, men de blev fler och modet återvände!
På torsdag är det 15.00 en Träffpunkt då vi delar sommarminnen. Jag
kommer att visa bilder och berätta något från två öar. Någon kommer
att berätta något från Sveriges högsta punkt ...
Sedan är det Tillsammanshelg fredag till söndag. Det är ingen
gudstjänst i vår kyrka på söndag så vi hänvisar till Kuvarp (se ovan)
eller någon annan kyrka.
Denna vecka uppmuntrar vi läsning av tredje kapitlet i
Apostlagärningarna.
Till sist en kallelse
Kallelse till Församlingsmöte
Söndag 2019-09-29 ca kl 11.45 i Storstugan
Ärenden:
· Val av nya kyrkoledare, se brev på anslagstavlan vid trappan från
Vintergatan
· Beslut om ekonomi för Ventilationsprojektet
· Rapport från ledningsgruppen för Församlingsutveckling
· Information från styrelsen om Equmeniautskott mm
· Ev. fyllnadsval
Varmt välkomna /Styrelsen för Equmeniakyrkan Huskvarna
med önskan om goda sensommardagar och Guds välsignelse
pastor Leif

Vecka 38
EFTERVÄRME
Efter en fantastiskt inspirerande och god tillsammanshelg finns det
mycket eftervärme i luften.
Det blev många goda samtal och mycket framtidstro. Tack Ewah och
Frida för att ni höll ihop helgen så bra!
På torsdag 15.00 har vi ett samtal i kyrkan vad vi kan och vill göra av
de torsdagarna då vi inte har Träffpunkt och vad vi vill göra av våra
Träffpunkter. Det har kommit in en del förslag som att ha lite
introduktion i släktforskning, att lära lite mer om våra datorer och
telefoner och lära lite hantverk.
I söndagens gudstjänst medverkar Åsa Lauenstein, Anna Eriksson,
Evert Johansson och Carl-Axel Ohlin, Carl-Axel som har rötterna i
Skåne och arbetat som pastor i EFS, har varit med på våra Bibel och
bröd kvällar.

Och så två hälsningar:

Till församlingen!
Musikutskottet har utrett och kommit med ett förslag angående
renovering av Steinwayflygeln, som står i församlingssalen på nedre
plan. Styrelsen har beslutat efter musikutskottets förslag.
Musikcentralen Tom Kristiansen AB i Skillingaryd har åtagit sig att
renovera mekaniken i Steinwayflygeln. Därtill behövs en fuktlåda
fastsatt under flygeln för att hålla fukten jämn, så att inte flygeln blir
ostämd vid fukt- och temperaturväxlingar i kyrkolokalen. Kostnad för
detta totalt 39 000 kr. Ytan på flygeln kommer också att putsas upp.

Vi har haft en elflygel på prov ifrån Nya Musik, men den lämnas
tillbaka.
Den flygeln vi haft i kyrkolokalen, Estonia, kommer vi att försöka
sälja då den nyrenoverade flygeln är klar. Vi har dessutom fått ett
Yamahapiano av en granne till kyrkan och det pianot ersätter
Steinwayflygeln i församlingssalen på nedre plan.
För styrelsen, Maria Åkesson

Kallelse till Församlingsmöte
Söndag 2019-09-29 ca kl 11.45 i Storstugan
Ärenden:
· Val av nya kyrkoledare, se brev på anslagstavlan vid trappan från
Vintergatan
· Beslut om ekonomi för Ventilationsprojektet
· Rapport från ledningsgruppen för Församlingsutveckling
· Information från styrelsen om Equmeniautskott mm
· Ev. fyllnadsval
Varmt välkomna /Styrelsen för Equmeniakyrkan Huskvarna

med önskan om Guds välsignelse
pastor Leif

Vecka 39
I en glad kamp för klimatet
På fredag, 27/9, sker en global klimatmanifestation, tillsammans för
klimatet för barnens framtid. I Jönköping är det samling i
Rådhusparken med scenprogram 15.00 och med en klimatmarsch
16.00. Detta är en möjlighet att göra tron på Gud och uppdraget att
förvalta denna jord synligt i vårt samhälle.
Imorgon onsdag är både jag, Ewah och Vanja på olika uppdrag, vilket
gör att expeditionen inte är öppen förrän på torsdag förmiddag.
På söndag är det heliga Mikaels dag med temat ”änglarna”.
Medverkar gör Marianne Bjenning och jag själv. Självklart är det
söndagsskola och kyrkkaffe. Efter kyrkkaffet är det församlingsmöte
och på eftermiddagen andakter på Rosendala, Union och Kavlagården.
Denna gudstjänst direktsänds i Närradion, 98,5. Men redan på fredag
sänder jag direkt i Närradion 10.30 till 11.30. å kommer det att handla
om ett par öar vi besökt denna sommar.
Redan nu vill jag nämna om två samlingar nästa vecka:
På torsdagen 3 oktober har 15.00 en samling med information om
vardagsteknik, som mobiltelefoner och datorer. Det är Hans-Erik
Wahlstand som kommer att guida oss, men han vill gärna ha in lite
frågor. Du får gärna skicka en fråga till mig, som jag skickar vidare.
Nästa fredag är det 18.00 Fredagshäng med små och stora.
Denna vecka vill vi inspirera till läsning av Apostlagärningarnas femte
kapitel.
Imorgon, onsdag, har vi 18.30 Bibel och Bröd, då vi fördjupar oss i
kapitel 3 och 4 i just Apostlagärningarna. Välkommen!
Med önskan om Guds välsignelse
Pastor Leif

