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Vecka 36
SENSOMMAR
Tankarna går lätt till att det är september och höst men jag kallar det
sensommar. Hur som helst startar vi i dessa dagar upp våra olika
verksamheter.
Rumänienhjälpen har startat upp och tar tacksamt emot kläder i
kyrkan eller direkt till sin lokal, där de packar på torsdags
förmiddagar.
Nu har vi haft Cafe måndag och tisdag förmiddag med ca 15 personer
per gång. Imorgon onsdag har vi ett tredje Cafe. Det är så mycket
glädje att få mötas igen.
Om du vill komma på detta Cafe, får du först tala med Vanja 072-333
11 59.
Nu i veckan har vi präster, pastorer och ungdomsledare en andakt i
Stadsparken på samma sätt som vi hade i Smebyn efter mordet där för
något år sedan. Med den andakten vill vi lyfta fram ordet av Paulus i
Romarbrevet: ”Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det
onda med det goda.”
Sedan inbjuder vi till Fredagshäng i Stadsparken på fredag 18.00.
Denna gång är jag och Carl-Ruben med. Anmäl till Carl-Ruben om du
kommer 076-177 63 41.
Var och en tar med kvällsfika och vi ordnar aktiviteter och andakt.
Vid ev. regn är samlingen inställd.
På söndag är det söndagsskola och gudstjänst 10.00 i vår kyrka. I
söndags var vi 25 så det är långt till taket på 50 personer. Temat för
söndagen är medmänniskan.
På söndag är det böndag i vår församling. Vi ber om en god
hösttermin i vår församling. Ni får gärna be för oss anställda. Du
behöver inte boka någon tid utan där vi är kan vi be. Men vi önskar att
söndagen får bli en böndag.

Sedan närmar sig vår Tillsammansdag i Lekeryd lördagen 12
september. I nuläget är det 25 anmälda. Om vi blir fler än 50 har vi en
plan hur vi kan göra. Mer information skickas ut senare. Anmäl dig till
mig snarast om du vill följa med – enklast med ett SMS till Leif
Larsson 073-690 28 17.
Guds välsignelse och god sensommar önskar pastor Leif

Vecka 37
DET BLIR MÖRKARE OCH LJUSARE
Det är inte klokt vad mörkt det blivit på kvällarna och
morgnarna. Men samtidigt blir det ljusare med corona läget. Sverige
framstår som ett föredöme men det är nu det gäller att hålla ut och
fortsätta att visa varandra respekt med avstånd.
I går var vi många i kyrkan, närmare 40. Många var barn som gick till
söndagsskolan. Vilken glädje att kunna se varandra igen trots lite
avstånd. Nu har vi café måndag, tisdag och onsdag förmiddag. Den
berättelse av Tomas Sjödin som jag ska läsa denna vecka heter ”lita på
att det ljusnar”. Samma namn har för övrigt hela boken.
På onsdag 18.30 börjar vi höstens bibelkvällar. Vi kallar det ni ”Bibel
och bön”. Vi möts på kyrktorget, där vi sitter luftigt. Vi kommer att
under 6 onsdagskvällar (varannan vecka) gå igenom
Equmeniakyrkans teologiska grund. Vi ägnar ca en timme åt
bibelstudie och samtal för att sedan fram till 20.00 sitta lika luftigt
inne i kyrkrummet och sjunga några sånger och vara i bön.
Ämnen kommer att var den Treenige Guden, Kyrkan, Församlingen,
Trons kraftkällor, Dop/nattvard och Uppdraget.
På lördag är det tillsammansdag i Lekeryds Missionskyrka. Just nu är
det 40 anmälda. Blir vi mer än 50 hittar vi en god lösning. Anmälan

måste vara inne till mig senast imorgon tisdag 18.00 genom
telefonsamtal eller SMS på 0736-902817.
Alla ni som anmält er får mer information genom ett mail på onsdag.
På söndag möts vi till gudstjänst 10.00 med medverkan av vår
kör, Åsa Lauenstein och jag själv.
Guds välsignelse och lita på att det ljusnar
pastor Leif

Vecka 38
KYRKOKONFERENS
Så roligt att vi är på gång med olika samlingar. I lördags hade vi en
mycket fin tillsammansdag i Lekeryds Missionskyrka med ca 40
deltagare. Tack Ewah, Carl-Ruben, Evert, Andreas, Emma och Helena
för gott arbete!
I söndags var vi lika många eller någon mer på gudstjänst. Tack Åsa,
Maria och Kören!
Idag var vi 13 vandrare och 22 på cafe. Tack Vanja och Olle!
På fredag sänder jag Närradio 11.30-12.30 på Radio Vättervåg 98,5.
I det programmet ska jag intervjua Ingemar Olsson utifrån hans
senaste CD och Clas Johansson på Equmeniakyrkan inför
kyrkokonferensen. I år är vår kyrkokonferens i Stockholm och sker
digitalt. Från fredag är det sändning 10 kvällar i rad 18.00 och på
söndag sänds gudstjänsten 11.00. Det är en ordinationsgudstjänst då
bl.a. Frida Hellsing ordineras till pastor. Det är vår kyrkoledare Lasse
Svensson som predikar.

I vår kyrka har vi söndagsskola 10.00 men ingen gudstjänst. Vi
rekommenderar gudstjänsten från kyrkokonferensen. Man går in på
Equmeniakyrkans hemsida för att hitta rätt.
Guds välsignelse önskar
pastor Leif
Hej på er!
På fredag 18.00 är det Fredagshäng. Vi kommer att vara i kyrkan och
var och en tar med sig vad man vill äta och dricka.
Anmälan sker till Carl-Ruben senast imorgon torsdag på telefon 076177 63 41.
Välkommen!

Vecka 39
KYRKOKONFERENS FORTSÄTTER
Det går att se inslag från Kyrkokonferensen genom att gå in på
Equmeniakyrkans hemsida. Ordinationsgudstjänsten som var i
söndags kan ses liksom ett par andra sändningar från varje dag. Man
kan även ge en konferensgåva via Swish 90 03 286 eller Bankgiro
900-3286.
Igår valde kyrkokonferensen som kyrkoledare Lasse Svensson och
som biträdande kyrkoledare Karin Wiborn och Joakim Hagerius. Som
lokal kyrkoledare för vår region valdes Johan Einarsson. Konferensen
fortsätter fram till söndag då det avslutas med en ny gudstjänst 11.00
som sänds på webben.
DET GODA ARBETET I HUSKVARNA FORTSÄTTER
Denna vecka nystartar onsdagsgruppen med mellanstadieungdomar.
Det är en fortsättning på scout som förhoppningsvis leder fram till
tonår och konfirmation.

Imorgon onsdag har vi också den andra kvällen 18.30 med Bibel och
Bön. Vi kommer att stanna upp för Equmeniakyrkans teologiska
grund. Denna gång handlar det om KYRKAN.
Vi börjar med an timmes samtal och studie på kyrktorget för att sedan
sjunga och be i vårt kyrkorum fram till 20.00.
På söndag 10.00 är det gudstjänst och söndagsskola med sång av Maja
Linusson. I början av gudstjänsten räknar vi med att välkomna nya
medlemmar. Två familjer vet jag om och är det någon mer som vill bli
medlem tar du kontakt med mig. Siv Hederos kommer att berätta om
årets insamling till VÄRLDENS BARN.
Till sist vill jag nämna om en gammal tramporgel som står i kyrkan.
Vi vet inte vad den kommer ifrån och vi har ingen användning för den.
Är det någon som är intresserad av den kan man kontakta Pelle
Hellsing.
Guds välsignelse
pastor Leif

Vecka 40
VILKEN GLÄDJE
Vilken glädje att få välkomna familjerna Svantesson och Sahlberg
som medlemmar!
Vilken glädje att höra Maja Linusson sjunga och Tomas Svensson
spela!
Vilken glädje – tack gode Gud!
På fredag är det 18.00 Fredagshäng i vår kyrka. Anmäl dig till CarlRuben om du kommer 076-177 63 41. Var och en tar själv med det
man vill äta och dricka.

På söndag är det gudstjänst 10.00 med medverkan av Lisbeth
Stigemyr, som var pastor i vår kyrka 2001-2011, och Marianne
Bjenning. Vi räknar att det blir fler än vanligt som kommer så därför
är söndagsskolan denna söndag inte alls med i gudstjänsten i vårt
kyrkrum utan samlas på bottenvåningen till söndagsskola.
Söndagsskolan har också sitt kyrkfika här.
EN HÄLSNNG FRÅN VECKANS GOA GRUPP
På söndag inbjuder GOA grupp 9 till kyrkkaffet med anledning av att
Lisbeth Stigemyr kommer på besök. Vi sitter på varannan stol med
Coronasäkert avstånd. Då får 40 personer plats. Du som vill stanna på
kyrkkaffe går ut via nedre kyrkdörren och du som går hem direkt går
ut via kyrktorgsdörren. Välkomna!
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

