Vecka 50
LÄNGTAN
När jag sitter här och skriver detta veckobrev har vi precis firat CarlRuben, som igår klarade uppkörningen och fått körkort. Här på
kyrktorget sitter 4 glada kvinnor som varit inne i kyrkan och tänt
böneljus och nu dricker en kopp kaffe till en pepparkaka.
Inne i bönerummet sitter Ewah, Carl-Ruben och Maria och förbereder
söndagens gudstjänst. Någon ringer i telefon och någon tittar in och
livet går. Det finns mycket längtan i luften att vi snart ska få möta
varandra som vanligt. Det finns en förhoppning i luften att vaccinet
snart ska kunna bryta alla onda cirklar. Till dess håller vi ut i en god
omsorg om varandra.
Längtan är kanske djupast en längtan efter att få leva nära Gud. Den
Gud som kom till vår värld och blev människa i Jesus kommer
ständigt till oss. Därför kan vår längtan uppfyllas av hans närvaro trots
alla begränsningar. Det finns så mycket goda julkonserter att lyssna på
via Internet och TV. Själv har jag varit på både Carolas och
Mörlid/Sandvalls julkonserter via You Tube.
I vår kyrka öppnar vi varje dag en lucka som man kan hitta på vår
hemsida och på Facebook och Instagram. Det är Carl-Ruben som ser
till att vi varje dag får en hälsning från Diakonala/Lena Pettersson,
Internationellt/Siv Hederos, våra scoutledare eller från oss anställda.
Varje tisdag, onsdag och torsdag är kyrkan öppen för bön och
ljuständning 10.00 – 13.00.
Om du vill tala med någon av oss anställda är det bara att komma eller
ringa under denna tid då vi finns i kyrkan. Men du kan självklart ringa
även på andra tider.
Kyrkan är också öppen för bön och ljuständning på onsdagar 18.00 –
20.00.
Nu på söndag, tredje advent, firar vi en webbgudstjänst 10.00 för små
och stora. De åtta som finns i kyrkan är Ester och Robin Mållberg,

Felicia och Ewah Sturesson, Maria Åkesson, Dan Johansson, CarlRuben Sjulander och jag själv.
Guds välsignelse och glad advent önskar pastor Leif
Equmenias Julgala
I år bjuder Huskvarna Equmenia in till JULGALA.
Plats: hemma i soffan eller var du vill, live på Youtube
Tid: Söndagen 20/12 kl 15.00
Vi bjuder på Stämning – Underhållning – Spänning
Under julgalan kommer vinsterna i årets jullotteri att dras, så missa
inte detta tillfälle!
Hur köper man lotter?
Jo, man swishar till församlingens swishnummer 123 172 07 62 och
som meddelande anger man t.ex ”Jullotteri, fyra lotter”
Viktigt! Man kommer att få ett sms som bekräftelse och i
det sms:et finns även ditt/dina lottnummer.
Det kommer även att finnas möjlighet att köpa lotter av Ewah och
Carl-Ruben i kyrkan, tisdag - torsdag kl 10-13
Lottpris: 50kr
Köp lotten redan idag – det är först till kvarn som gäller!
Vinsterna hämtas direkt efter julgalan, fram till klockan 18.00 på
söndagen den 20/12, alternativt på kyrkans expeditionstid under
veckan.
Vill man stötta Equmenias barn- o ungdomsverksamhet utan att köpa
lotter – är ett bidrag alltid välkommet!

