Maj 2020
Vecka 19
Varje tisdag brukar jag skicka ett veckobrev. Några av er får det för
första gången och nu i brevlådan. Det beror på att vi vill nå er alla i
församlingen med en hälsning. Om du får detta brev i brevlådan men
har en mailadress får du gärna meddela mig den så kommer brevet i
fortsättningen som e post.
Sköna maj kommer med kraft. För ett par dar sedan såg jag Häggen
blomma och då tar skomakaren semester till Syren blommar. Nu på
söndag är temat ”att växa i tro”. Evangeliet är hämtat från Jesu förbön:
”Helige fader, bevara dem i ditt namn, så att de blir ett, liksom vi är
ett.” Om du inte kan komma till vår andakt rekommenderas TVgudstjänsten från Equmeniakyrkan i Hovslätt då vår son David
Hjelmqvist predikar.
Veckans program är ÖPPEN KYRKA
Tisdag 10.00-11.00 med bön och ljuständning
Onsdag 18.00-19.00 med bön och ljuständning
Torsdagar 18.15 Scout i Stadsparken
Söndag 10.00-11.00 med andakt, ljuständning och söndagsskola
Expeditionen är öppen tisdag och onsdag 9.00-12.00 men inte på
torsdag.
Under maj till augusti tar jag nämligen ut gammal semester de flesta
torsdagar och fredagar.
Så en hälsning från Ewah Sturesson:
Hej alla barn o föräldrar!
Nu är maj här och denna veckan drar vi gång igen!
Nytt för Eftermiddagskul (tisdagar 13.30-15.30) och Småbarnssång
(torsdagar 10-12.00) är att vi är ute i kyrkans trädgård och var och en
tar med egen matsäck o gärna en filt att sitta på!!!
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, så fast vi är ute
är det viktigt att ni kommer friska till våra aktiviteter! Känn er varmt
VÄLKOMNA!

Genom Equmeniakyrkan är vi med i en BÖNEKEDJA då vi får
förbön från en församling och ger förbön vidare till en annan
församling. Vi ber för församlingen i Järnforsen utanför Hultsfred. De
har skickat en hälsning till oss:
Tack för er förbön. Vi är en församling som har minskat starkt
medlemsmässigt under lång tid. Vi har hjälp från Johan Einarsson som
församlingsutvecklare från regionen. Bed för den processen. Vi når
barn och ungdomar genom vårt ungdomsarbete och vi har många som
kommer till kyrkan vid speciella arrangemang. Vi söker också ny
pastor tillsammans med Equmeniakyrkan Kvillsfors. Hälsningar
Tomas Laveson
I september hoppas vi kunna ha:
TILLSAMMANSDAG
Lördagen den 12 september kl.9.30-18.00
Plats: Lekeryds Missionskyrka
Vi i Equmeniakyrkan Huskvarna vill inbjuda dig till en dag i
gemenskapens tecken, då vi delar måltider, andakter, lek, samtal och
drömmar…….
ALLA är välkomna - liten som stor, ung eller gammal, ensam eller
tillsammans med någon/några du känner!
Kostnad för dagen vuxen150kr o barn 75kr
Du kan anmäla dej redan idag och fram till den 1 september till Leif
eller Ewah.
Frågor? Ewah 076 224 75 40 Leif 073 690 28 17
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 20
Varje tisdag kommer ett veckobrev. Några av er får det för andra
gången och nu i brevlådan. Det beror på att vi vill nå er alla i
församlingen med en hälsning.
Min lilla betraktelse i förra söndagens andakt finns att se och lyssna på
från vår hemsida.
Om du inte kan komma till vår andakt nu på söndag rekommenderas
TV-gudstjänsten från Equmeniakyrkan i Hovslätt. I vår kyrka har vi
10.00 Öppen kyrka med andakt, ljuständning och söndagsskola.
Söndagsskolan är utomhus om vädret tillåter. Denna söndag är
bönsöndagen. För en del år sedan var vi denna söndag i Danmark.
Överallt flaggade man. Vi frågade någon varför man flaggade och fick
till svar att det var ”stora bedjardagen”.
På söndag är det stora bedjardagen. Var med i bönen var du än är!
”Att bedja är att komma Gud så nära, att han blir livet i vårt eget liv”
(Stina Andersson)
Veckans program
Tisdag:
9.00-12.00 Expedition
9.15 Vandringsgruppen vid Öxnegården
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
18.15 Scout
Fredag:
18.00 Fredagshäng i Stadsparken (se nedan)
Söndag:
10.00 Öppen kyrka Andakt, bön och söndagsskola

FREDAGSHÄNG
Nu träffas vi ute o njuter av vår natur. Det blir tid för prat, mat, lek, andakt……….
15 och 29 maj
Tid kl.18.00-20.00
Plats: Huskvarna Stadspark
Ta med egen MATSÄCK o kläder efter väder!
(vid regn ställer vi in)
OBS! I dessa tider behöver vi veta hur många vi blir som samlas så
ni som vill komma:
-Sms:a senast samma dag kl.16.00 till Ewah!
VÄLKOMMEN!

Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 21
Varje tisdag kommer ett veckobrev. Några av er får det för tredje
gången och nu i brevlådan. Det beror på att vi vill nå er alla i
församlingen med en hälsning.
Om du får detta brev i brevlådan men har en mailadress får du gärna
meddela mig den så kommer brevet i fortsättningen som e post.
Min lilla betraktelse i förra söndagens andakt samt ett mäktigt
postludium av Åsa Lauenstein, på en nystämd orgel, finns att se och
lyssna på från vår hemsida.
I förra söndagens andakt hade vi en tacksägelse för Åke Koldestam:
”Åke Koldestam avled lördagen den 16 maj. Han var född 10 april
1940 och tillhörde
vår församling sedan 1975. Åke var en profetröst i vår församling som
ofta fick ett tilltal av Gud, som han i kärlek och respekt förmedlade.
Det handlade ofta om Guds kärlek till sin församling. Åke var en
bönemänniska som ofta fanns med på bönesamlingar och gudstjänster.
En period fanns med i församlingens styrelse.
Åke hade en speciell gåva att förmedla uppmuntran.”
Om du inte kan komma till vår andakt nu på söndag rekommenderas
TV-gudstjänsten från Equmeniakyrkan i Hovslätt. I vår kyrka har vi
10.00 Öppen kyrka med andakt och ljuständning. Medverkar gör
Ewah Sturesson och Åsa Lauenstein.
Temat är ”Hjälparen kommer”. Jesus säger: ”När Hjälparen kommer
ska han vittna om mig.”
Veckans program
Tisdag:
9.00-12.00 Expedition
9.15 Vandringsgruppen vid Öxnegården
10.00 Öppen kyrka med ljuständning och bön
13.30 Eftermiddagskul
Onsdag:
9.00-12.00 Expedition

Söndag:
10.00 Öppen kyrka Andakt och bön Ewah Sturesson, Åsa Lauenstein
Själv har jag semester onsdag – fredag och sedan ledig helg.
Guds välsignelse önskar pastor Leif

Vecka 22
”Nu är det pingst.
I vårdräkt skön,
står lunden, doftande och grön,
och tusen fåglar sjunger glatt
uti dess kronor dag och natt.”
Psalm 526
Öppen kyrka inbjuder till
Veckans program 25-31 maj
Tisdag:
9.00-12.00 Expedition
9.15 Vandringsgruppen vid Öxnegården
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 Begravning
10.00 Småbarnssång
18.15 Scout
Fredag:
10.30-11.30 sänder jag Närradio (Samradio 98,5). Det kommer att
handla om Pingsten.
18.00 Fredagshäng i Stadsparken (se nedan)
Söndag:
10.00 Öppen kyrka Andakt, bön och söndagsskola
I denna andakt medverkar Maja Linusson och Leif Larsson
FREDAGSHÄNG
Nu träffas vi ute o njuter av vår natur. Det blir tid för prat, mat, lek, andakt……….
29 maj
Tid kl.18.00-20.00

Plats: Huskvarna Stadspark
Ta med egen MATSÄCK o kläder efter väder!
(vid regn ställer vi in)
OBS! I dessa tider behöver vi veta hur många vi blir som samlas så
ni som vill komma:
-Sms:a senast samma dag kl.16.00 till Ewah!
VÄLKOMMEN!

Guds välsignelse önskar pastor Leif

