Equmeniakyrkan
HUSKVARNA

Vatten
Detta märkliga år har våra församlingsblad haft som teman de fyra elementen. Vi började med jord, luft, eld och nu vatten. Vi är helt beroende av
alla fyra elementen. Vi klarar oss inte länge utan vatten. Vi är glada och stolta
över vårt klara och goda Vättervatten. I vår Bibel finns många ord där frälsningen - räddningen liknas vid vatten.
”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans
inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger”. Detta sade
Jesus om Anden, som de som trodde på honom skulle få.” (Joh 7:37-38)
Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade:
”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” Och han sade till mig: ”Det har
skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka
fritt ur källan med livets vatten. (Upp 21:5–6)
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga:
”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka
av livets vatten. (Upp 22:17)
Guds välsignelse
Leif Larsson, pastor
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Styrelsen
Man är aldrig fullärd. Man
brukar säga, att det alltid finns
något nytt att upptäcka eller att
få vara med om. Ja, nu i höst med
nedstängning av vår verksamhet
har vi fått vara med om våra första webbsända gudstjänster.
Dessförinnan representerade jag
församlingen vid den digitala kyrkokonferensen, det var ett äventyr vill jag lova. När du läser det
här så har vi troligtvis även varit
med om premiären på Bibel och
Bön på webben. Som sagt det
finns alltid något nytt att upptäcka. Man är aldrig fullärd.
Själv har jag i mitt yrkesliv alltid haft en dator till min hjälp, ett
slags verktyg. Ja, den var ju tänkt
som en hjälp, men sakta och
obönhörligt tog den över för att
slutligen helt styra mitt arbete.
Till sist var det mer statistik och
redovisning av vad jag gjort än
vad jag gjorde. Hur jag krånglade
mig ur detta är emellertid en helt
annan historia.

Zoom. Efter installation och ytterligare ett antal klick så satt helt
plötsligt hela styrelsen där framför mig på min dataskärm. De sa
välkommen, här kommer Tomas,
säg något, och jag både syntes i
bild och hördes när jag sa hej till
allihop. Sedan var jag tyst resten
av kvällen, det blev bara för
mycket.
Vår eminente ungdomsledare
Carl-Ruben räddade oss med länkar och uppkopplingar. När jag
hämtat mig och andades normalt
igen, satt jag behagligt tillbakalutad i bästa tv-fåtöljen och deltog i
mötet. Med jämna mellanrum
dog ljud och bild och vi kastades
ut i cyberspace, men Carl-Ruben
fångade galant upp oss igen, inte
bara en utan ytterligare fem
gånger. Det var nog en teknikfråga, som inte kommit med på dagordningen. Ja i övrigt var det som
ett helt vanligt styrelsemöte.
Hälsningar från styrelsen
Tomas Linusson

Den 12 november, när det var
dags för styrelsemöte i nedstängningstid, fick jag lära mig något
nytt. Jag fick en länk i min elektroniska brevlåda, klickade på den
och upp kom något som hette
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Det händer i församlingen
Pastorn skriver

Detta märkliga år fortsätter vi
att webbsända våra gudstjänster.
Varje söndag 10.00 direktsänder
vi gudstjänsten. I kyrkan finns
bara de medverkande och teknikerna. Gudstjänsten ligger sedan
ute på YouTube under en begränsad tid.
Varje tisdag, onsdag och torsdag är kyrkan öppen 10.00-13.00
för enskild bön och ljuständning.
Det finns då möjlighet till ett samtal och en kopp kaffe. Enda undan-tagen är julafton, nyårsafton
och trettondagsafton.
Trettondagsjul ordnar vi med
en ljusvandring i centrala Huskvarna. Vi återkommer med mer
information. Även om mycket är
inställt är inte julen och dess glädjebud det, utan istället mer aktuellt än någonsin. Det levande
vattnet är tillgängligt för oss alla,
varje dag.
Med önskan om en god adventstid, en God jul och ett Gott
nytt år! Hälsningar Leif Larsson

Församlingsutveckling

Utifrån församlingsenkäten
som skickades ut till några slumpvis utvalda medlemmar i våras
kom tre områden fram som vi vill

fördjupa oss i som församling.
Ämnena är gudstjänsten, livsnära
smågrupper och vårt gemensamma mål för 2021. Tre spännande ämnen som vi får diskutera
med varandra och framför allt i
våra GOA-grupper. Så ta chansen
att påverka vår församlings framtid. I slutet av januari träffas GOAledarna och tar då med sig respektive grupps diskussioner.
Vi som fått förmånen att leda
församlingsutvecklingsarbetet är:
Emma Mållberg, Helena Hurtig,
Rune Hallåker och Andreas Jildestedt

Tillsammansdagen

Så fick vi, ett 40 tal små och
stora, äntligen träffas en dag
TILLSAMMANS i Lekeryds missionskyrka.
Vi åkte inte långt iväg, men SÅ
härligt att få komma till en ny
plats. Att få tid att prata, lyssna,
äta, skratta, be, sjunga, leka och
vara tillsammans var så otroligt
fint! Församlingsutvecklingsgruppen höll i information och så blev
det goda samtal i grupper med
sikte på framtiden!
Hälsningar Ewah Sturesson
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Kalender
December
Fr.o.m 1:a Advent-31 januari 2021
pågår insamling till det Internationella arbetet. Information kommer!
2 onsdag
18.30 Onsdag Bibel och bön
Teologisk grund ”Uppdraget”
6 söndag
10.00 2:a Advent Gudstjänst
Leif Larsson, Ewah Sturesson, Maja
Linusson, Åsa Lauenstein.
12 lördag INSTÄLLD
Julkonsert och julmarknad
13 söndag
10.00 3:e Advent Gudstjänst för
små och stora
Leif Larsson, Ester Mållberg, Felicia
och Ewah Sturesson, Carl-Ruben
Sjulander, Maria Åkesson.
20 söndag
10.00 4:e Advent. Gudstjänst
gemensam med Ansgariiförsamlingen, i Huskvarna
Leif Gunnevik, Evert Johansson,
Anna Eriksson, Tomas Svensson.
15.00 Equmenias digitala lottdragning. Mer information kommer!!!

27 söndag
10.00 Gudstjänst gemensam med
Ansgariiförsamlingen, i Huskvarna
Johanna Johansson, Leif Larsson,
Ewah Sturesson, Jessica Götberg,
Anna Eriksson.

Januari

3 söndag
10.00 Gudstjänst
Leif Larsson, Carl-Ruben Sjulander,
Maja Linusson.
6 onsdag
Trettondagen
16.00-18.00 Ljusvandring med stationer i centrala Huskvarna.
Mer information kommer!
Leif Larsson, Ewah Sturesson, Vanja
Hörberg, Carl-Ruben Sjulander och
Maria Åkesson
10 söndag
10.00 Gudstjänst
Leif Larsson, Ewah Sturesson, Åsa
Lauenstein.
17 söndag
10.00 Gudstjänst
Inga-Lill Dahlgren, Leif Larsson, CarlRuben Sjulander, Maria Åkesson.
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23 lördag
Barnkördag med Frida Elmgren.
Huskvarna. Ansvariga Ewah Sturesson och Maria Åkesson
24 söndag
10.00 Gudstjänst för små och stora
Leif Larsson, Ewah Sturesson, barnkör under ledning av Frida Elmgren,
Maria Säll, Maria Åkesson
27 onsdag
Onsdag 18.30 Bibel och bön
Stororden ”Tro och tvivel”
31 söndag
10.00 Gudstjänst
Leif Larsson, Carl-Ruben Sjulander,
Marianne Bjenning.
31 söndag
OBS! Församlingsmöte efter gudstjänsten

21 söndag
10.00 Gudstjänst för små och stora
Frida Hellsing, Ewah Sturesson
24 onsdag
Onsdag 18.30 Bibel och bön
Stororden ”Nåd och försoning”
26 fredag
18.00 Equmenias årsmöte
27 lördag
15.00 Församlingens årsmöte
28 söndag
10.00 Gudstjänst årshögtid
Leif Larsson, Ewah Sturesson, CarlRuben Sjulander, Kören.

Då vi i skrivande stund har en Coronapandemi med nationella samt lokala råd och restriktioner i Jönköpings region, så får vi ställa om och
mötas på andra sätt. Därav så liveFebruari
sänder vi alla gudstjänster och även
7 söndag
10.00 Gudstjänst, närradiosändning andra samlingar.
För mer aktuell information var vänLeif Larsson, Ewah Sturesson, Åsa
lig gå till kyrkans hemsida. Där hitLauenstein.
tar du bl.a. länken till alla aktuella
webbsändningar. Du kan också gå
10 onsdag
in på YouTube och söka efter EquOnsdag 18.30 Bibel och bön
meniakyrkan Huskvarna så kommer
Stororden ”Synd och omvändelse”
du till webbsöndningarna.
14 söndag
10.00 Gudstjänst
Leif Larsson, Carl-Ruben Sjulander
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HUSKVARNA
ifrån utgick vi sedan, några stannaExtra glädjande denna termin är de kvar och lärde sig mer om stormatt vi startat upp en barnkör för de kök och knopar medan andra gick
som är 4-7 år. Sju härliga Pärlor har bort till kyrkans trädgård och lärde
kommit troget varje onsdag! Vi ska sig hantera en kniv. Under hösten
försöka oss på en digital variant nu i har vi utgått från frälsarkransen i
våra andakter som inleder varje
dessa tider.
scoutkväll. Elefanten, Myran, Räven
Även söndagsskolan växer. Nu
och Falken är fyra fantastiska patrulhar vi 28 barn inskrivna!
Så var med och be och tacka Gud ler som vi får vara ledare för.
Scoutledarna genom
för våra barn och deras familjer!
Andreas Jildestedt
Ewah Sturesson

Barn- och familjegrupper

Efter plugget

Fredagshäng

Vår nystartade grupp Efter Plugget har visat sig vara en stor framgång! Det är en plats för barn i mellanstadiet som kan komma till kyrkan efter skolan på onsdagar för att
bara få vara. Vi kör lite häng, lekar,
mellanmål och kanske tv-spel! Under september och oktober så har vi
varit olika antal deltagare varje
gång, mellan 4 och 16 barn! Under
vårterminen 2021 så hoppas vi på
att kunna starta upp en tonårsgrupp
på fredagar för lite äldre ungdomar!
Hör gärna av dig om du har frågor!
Carl-Ruben Sjulander

Scout

Ett stort gäng, (ca 25 scouter
plus ledare) nya och gamla scouter
samlades i höst i Mjölkafållan. Där-

Under hösten har vi haft flera
lyckade träffar med vårt Fredagshäng! Terminen började utomhus i
Mjölkafållan och Stadsparken.
De senaste gångerna var vi inne i
kyrkan. Goda samtal, mat, lek och
andakt har varit på programmet.
Vi ser framemot att få träffas igen
då vi förstår att denna samling är
väldigt betydelsefull!

Hälsning ifrån Equmeniastyrelsen

I år blir det ingen traditionell
julmarknad o konsert.
Boka istället in söndagen den 20:e
december kl.15.00. Då kommer vi
livesända en lottdragning. Mer info
om lotteriet kommer via mail!
Ewah Sturesson
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Det händer i församlingen
kyrkfönstret. Fastighetsutskottet
styr det projektet. Vi uppgraderar
Vårt Stick- och snackcafé har
församlingens uppkoppling mot indelvis varit inställt sedan i mars och
ternet och ansluter oss till kommuvi har fått göra som många andra.
nens fibernät. Befintliga nätverk erJobba hemifrån.
sätts då för tillfälliga besökare med
I augusti delade vi upp oss i två
gästnätverk.
grupper och kunde då träffas på tisDen 8 november hade vi första
dagar och onsdagar. Men vi kan
livesändningen av en gudstjänst och
glädjas åt att många plagg i dagarna
vi har även sänt Bibel och bön. Destransporteras till Rumänien. Det
sa sändningar kommer att fortsätta
blev 79 filtar, 140 tröjor, 21 halsoch även andra kan tillkomma.
dukar, 121 par vantar och sockor,
Teknikgruppen gm
1 docka, 1 tomte, 8 sjalar och 73
Hans-Erik Wahlstrand
mössor. Allt är tillverkat med kärlek
och omtanke för dem som har det
Församlingsboken
svårt och behöver all hjälp.
Hälsningar Vanja Hörberg Utflyttade
Emelie och Adam Sernheim till EFS,
Umeå
Valberedningen hälsar

På väg till Rumänien

Valberedningen jobbar med att
hitta namn till de poster som ska
väljas på årsmötet. Den största frågan är vem som blir församlingens
kassör, då Åke Johansson avsagt sig
det uppdraget.
Hans-Erik Wahlstrand

Erik Hagström
Nya medlemmar
Ida och Mikael Sahlberg
Södra Parkgatan 12
561 42 Huskvarna

Sara och Pär Svantesson
Blåklintsvägen 32
En videoprojektor i Storstugan är 561 40 Huskvarna
installerad. Projektorn är den som
tidigare satt i kyrksalen.
Avlidna
Ny belysning i kyrksalen är på
Ulla Lönn 20-09-19
gång. Det blir ny belysning för
Ulla Fur 20-10-08
estraden och nytt är belysning av

Teknikgruppen
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Besök gärna vår hemsida: www.equmeniakyrkanhuskvarna.se

Equmeniakyrkan Huskvarna

De anställda

Besöksadress:
Drottninggatan 16

Leif Larsson

Pastor och församlingsföreståndare
Mobil 073-690 28 17
leif.larsson@equmeniakyrkanhuskvarna.se

Ewah Sturesson

Barn- och familjekonsulent
Mobil 076-224 75 40
ewah.sturesson@equmeniakyrkanhuskvarna.se

Carl-Ruben Sjulander

Postadress:
Vintergatan 9
561 30 Huskvarna
Expeditionen är öppen:
Tis-Tor 9-12
Tel: 073-255 07 11

Konton,
församlingen
Bankgiro
544-6752
Bankkonto
8150-538001285
Swish
123-172 07 62

Ungdomsledare
Mobil 076-177 63 41
carl-ruben.sjulander@
equmeniakyrkanhuskvarna.se

Vanja Hörberg

Sekreterare
Tel: 036-13 03 70, 072-333 11 59
vanja.horberg@equmeniakyrkanhuskvarna.se

För uthyrning av lokaler
kontakta:

Konton,
Equmenia Huskvarna
Bankgiro
5885-2344
Bankkonto
9022 31 302 40
Insamling,
Kvinnor och barn, Kongo
Bankgiro
5049-0119
Bankkonto 8150-56946979157
Insamlingskonto,
Rumänien
Bankgiro
5175-1402
Bankkonto 8150-56946979140

Olle Darelid
Tel: 070-779 32 61
uthyrning@equmeniakyrkanhuskvarna.se
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