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Vecka 23
Den andra av 100 sommardagar
”I denna ljuva sommartid …”
Öppen kyrka inbjuder till Veckans program 1 – 7 juni
Tisdag:
9.00-12.00 Expedition
9.15 Vandringsgruppens våravslutning
10.00 Öppen kyrka med ljuständning och bön
13.30 Eftermiddagskul
Onsdag:
9.00-12.00 Expedition
18.00 Öppen kyrka med ljuständning och bön
Torsdag:
10.00 Småbarnssång
Fredag:
10.30-11.30 sänder jag Närradio (Samradio 98,5). Det blir en intervju
med Lena-Maria
Söndag:
10.00 Öppen kyrka Andakt, bön och söndagsskolans våravslutning
I denna andakt medverkar Ewah och Stefan Sturesson och Leif
Larsson
Guds välsignelse och god sommar önskar pastor Leif

Vecka 24
GOD SOMMAR
Bland det roligaste denna vår är att ett par familjer med små barn
börjat komma till vår kyrka. Min önskan är att de tillsammans med
övriga unga familjer ska få en tydlig plats och vara med att forma
framtiden. Själv fyller jag 65 i sommar och har lovat ett år till. Sedan
hoppas jag på att en ung pastor blir ny föreståndare. ”Gode Gud,
välsigna vår församling och led processen att hitta en ny pastor.”
Öppen kyrka inbjuder till Veckans program 8 – 14 juni
Tisdag:
9.00-12.00 Expedition
10.00 Öppen kyrka med ljuständning och bön
13.30 Eftermiddagskul
Onsdag:
9.00-12.00 Expedition
18.00 Öppen kyrka med ljuständning och bön
Torsdag:
10.00 Småbarnssång
Fredag:
18.00 Fredagshäng i Stadsparken ta med egen MATSÄCK o kläder
efter väder! (vid regn ställer vi in) Sms:a senast samma dag kl.16.00
till Ewah att du/ni kommer!
Söndag:
10.00 Öppen kyrka Gemensam Gudstjänst tillsammans med
Ansgariikyrkan
I denna gudstjänst medverkar Maria Åkesson, Ewah Sturesson och
Leif Larsson. Predikan blir i form av en dialog om oro som finns mitt
i corona och ro som finns mitt i oro.
I och med denna vecka går jag på semester. Jag har semester 15-28
juni, 6-19 juli, 27 juli-2 augusti och 10-16 augusti. Öviga veckor har
jag semester torsdagar och fredagar.

Men egentligen behöver du inte tänka på detta. Vid ett brådskande
ärende får du ringa mig när du vill. Även kyrkans telefon är kopplad
till min mobiltelefon hela sommaren.
Däremot har vi ingen expeditionstid förrän tisdagen 18 augusti.
Ewah Sturesson har semester 29 juni-16 augusti. Detta gör att Ewah
välkomnar till Eftermiddagskul och Småbarnssång denna och två
veckor till, dvs hela juni.
Sommarprogrammet är gudstjänst varje söndag 10.00 i vår kyrka eller
Ansgariikyrkan. 14 och 28 juni, 12 och 26 juli och 9 augusti i vår
kyrka övriga söndagar i Ansgariikyrkan.
Nästa veckobrev i pappersformat kommer inte förrän i mitten av
augusti. Däremot kommer det ett digitalt veckobrev 30 juni, 21 juli
och 4 augusti. Om du som har fått detta brev i pappersform har e-post
får du väldigt gärna meddela din adress.
Inom kort byter vi kod för dörren till Equmeniakyrkan från
Vintergatan. Kontakta mig eller någon i styrelsen om du vill komma
in i kyrkan.
Till sist i detta veckobrev vill jag hänvisa till vår stadsminister som
gång på gång säger att än så är inte krisen över så vi får fortsätta att va
rädda om oss själva och varandra. Men en dag är krisen över. Min
kommentar: Då ska vi mötas i kyrkan, fira nattvard och dricka
kyrkkaffe.
Framför allt vill jag hänvisa till vår Herre som inbjuder oss:
”Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig.”
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 25
Kära församlingsmedlem!
Till att börja med vill vi säga att vi verkligen uppskattar Leifs
veckobrev. Därför kommer vi i församlingsutvecklingsgruppen att
hjälpas åt att skicka veckobrev de veckor som Leif har semester. Vi
vill gärna hålla ihop som församling även i sommar, och särskilt i
dessa tider då det är svårt att ses.
Det första vi vill informera om i detta brev är att vi i församlingen
har tillsammans deltagit i en NFU-undersökning. Enkäter svarades på
i mars som därefter har sammanställts. Många svar kom in, vilket vi är
väldigt glada för. Nu har vi fått vårt resultat och vi i
församlingsutvecklingsgruppen har försökt identifiera mönster. Som
församling framkom det att vi
är inkluderande, ansvarstagande och duktiga på att jobba i lag. Vi
känner stor tacksamhet för detta. Det ger oss verkligen god grund att
utveckla församlingen.
På följande områden framstår behoven av utveckling som stora.
Det vill vi därför arbeta mer med:
Församlingens uppgift och vårt mål. Varför är vi en församling? Vad
har vi för målsättning? Vad vill vi? Vad är vi till för? Vilsenhet om
församlingens uppgift – vad vi är till för, framgår tydligt av
undersökningen. Vi behöver bättre målmedvetenhet!
Gudstjänstlivet behöver inspirera och engagera mer. Hur
fungerar gudstjänsten i vår församling och kyrka? Vad har vi för
målsättningar med gudstjänsterna? Vilka slumrande resurser har
vi? Kan fler bli delaktiga i att utforma dem? Kan gudstjänstformerna
bli bättre på att inspirera oss till insatser i Guds Rike? Kan bönen
lyftas fram mer i gudstjänsten eller på andra sätt?
Vi vill i smågrupperna känna en gemenskap där man delar djupa
frågor, kan samtala, hjälpa varandra och be tillsammans. Kan GOAgrupperna göras mer livsnära? Behövs kompletterande böne- och
arbetsgrupper?

Vi önskar att hela församlingen hjälps åt att be och fundera över
dessa frågor.
Be för:
- Vår församling, att vi ska hitta ett gemensamt mål.
- Gudstjänstlivet, att vi ska känna Guds närvaro även i dessa tider.
- Smågrupper, att vi ska lära känna varandra djupare
En aktuell fråga som kommer formar vår församling är rekrytering av
ungdomsledare samt ny pastor och församlingsföreståndare. Att rätt
personer kommer till vår församling är viktigt. Därför vill vi utmana
DIG att delta i ett bönedygn. Söndagen den 12/7 från klockan 00.00
till 23.59, får du och alla andra i vår församling möjlighet att boka en
halvtimme var. Vi ber där vi är. Hemma ibostaden, i vår kyrka, på
semester i en annan kyrka, i husvagnen eller sommarstugan. Kort sagt
där du är. Skicka ett mejl
till forsamlingsutveckling@equmeniakyrkanhuskvarna.se och berätta
vilken halvtimme du vill be speciellt för vår församling. Tänk om vi
kan be oavbrutet i ett helt dygn för vår församling.
För att dessa mail under sommaren ska vara levande från hela
församlingen önskar vi att ni som vill, skickar in böneämnen och
tacksägelseämnen, stora som små. Niskickar mail
till forsamlingsutveckling@equmeniakyrkanhuskvarna.se, så kommer
det med på nästa mail. På så sätt kan vi hålla vårt
gemensamma böneliv levande.
Med önskan om en god sommar!
Rune Hallåker, Helena Hurtig, Andreas Jildestedt och Emma Mållberg

Vecka 26
Hej på er!
Vilken midsommarafton vi fick! Sådan värme- den kändes
efterlängtad och även som en varm kram i dessa tider! Hoppas ni
kunde njuta och fick en härlig helg.
Under sommarens veckobrev önskar vi skicka med lite
frågeställningar att fundera över. Veckans fråga som ni kan diskutera
med era vänner i församlingen är: Vad har vi för målsättning i vår
församling? Kan tyckas vara självklart för en del, men klurigt för
andra. Det kan ju också vara flera målsättningar också och på olika
nivåer! Fundera och diskutera hemma, i kyrkan, med vänner i
församlingen, via telefon eller annat!
Vi fortsätter även med gemensamma böneämnen. Fortsätt gärna
skicka in böneämnen, litet som stort, till vår
mail forsamlingsutveckling@equmeniakyrkanhuskvarna.se. Det går
även att skriva upp sig på fler tider inför bönedygnet söndagen den 12
juli
Tacka för:
- Fredagshäng! Tack för denna mötesplats som bygger relationer över
blandade åldrar. Välsigna denna samling och låt fler hitta hit!
- Midsommarhelgen! Tack för den fantastiska midsommarafton vi fick
med sol och värme. Tack för allt det vackra du skapat! Tack även för
regnet vi fick.
Be för:
- Vår församling, att vi ska hitta ett gemensamt mål.
- Gudstjänstlivet, att vi ska känna Guds närvaro även i dessa tider.
- Smågrupper, att vi ska lära känna varandra djupare
- Ungdomsledare, att rätt person ska söka tjänsten och börja hos oss
till hösten.
Ett bibelord:
Jesaja 41:13

Ty, jag är Herren, din Gud, som fattar din högra hand och som säger
till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.
Med önskan om en bra vecka!
Hälsningar från Helena, Andreas, Emma och Rune i
församlingsutvecklingsgruppen.

