Sommar

Samtal i semestertider

i Equmeniakyrkan Ha sberg

Sommaren innebär lite lugnare tider i
församlingens verksamhet, men här
kommer en liten hälsning från pastorn,
information om vår egen verksamhet,
lite tips om andra arrangemang, och
så några glimtar inför hösten.

Glad sommar!
PS. Missa inte Pers inspelade sommarandakter
som vi delar på FB och hemsida 3 och 17 juli.

17-18 sep

Församlingshelg

ll

Vi planerar för en enkel gemensam
församlingshelg, med gemenskap, mat
och övernattning på lägergård eller
liknande i närområdet. Detaljerna
håller på att spikas, men boka in
lördag-söndag 17-18 september i
kalendern så återkommer vi med
mer detaljer. Tanken är att styrelsen
samlas under lördagen och övriga
församlingen välkomnas till kvällen
och övernattning. På söndagen
avslutar vi med gudstjänst
och lunch.

Vår pastor har semester
veckorna 27-30, 32 & 36
Under dessa tider når du
församlingen för praktiska frågor, eller
om du behöver någon att prata med via:
Anna Mattsson, 070 - 630 41 19 eller
Birgitta Ager, 070 - 944 73 46

En utmaning från past

or Per

När jag skriver de
tta har jag den se
naste gudstjänste
minne. Den inne
n i färskt
höll både välkom
nande av Anna oc
Ekegren med fam
h Markus
ilj, nattvardsfiran
de och dialogpred
av våra konstnär
ikan med en
er; Siw Eriksson
.
Ho
n berättade de m
historierna bako
ärkliga
m två av sina tavl
or, hur Jesus helt
hennes medverk
plötsligt utan
an eller avsikt lik
som uppenbarat
målarduken.
sig på
Vi lever i tiden ef
ter påsk, Kristi hi
mmelsfärd har ny
pingsten är nära
ss varit och
. Tiden då den ut
lo
va
de Heliga Anden
lärjungarna. När
ges till
Jesus lovar lärju
ngarna en hjälpa
Anden säger han:
re i form av
Han skall lära er all
t och påminna er om
har sagt er (Joh 14
allt som jag
:26). Anden fram
hä
ver inte sig själv
hela tiden på Jesu
men pekar
s. Därför vågar ja
g hävda att det är
Ande som verkad
den Helige
e i formandet av
de
två Jesustavlorna
väcka vårt hjärta
. Anden vill
s kärlek och föru
ndran över Jesus.
Anden står ocks
å i en stark relatio
n till Ordet. Både
förkroppsligade
det
Ordet som är Jesu
s
oc
h det nedskrivna
bibelordet. Geno
Ordet,
m hela kyrkohist
orien har bibelo
centralt, inte min
rdet varit
st traditionen at
t lära sig bibelte
vi liksom ”sår” Or
xter utantill. Nä
det in i vår själ ge
r
r vi det möjlighe
växa. Vi ger ocks
t att slå rot och
å Anden möjlighe
t att bruka ordet
finns mängder av
i vårt liv. Det
vittnesbörd om hu
r Anden påmint
särskilda bibelver
kristna om
ser vid särskilda
tillfällen.
När vi nu går in
i sommartiden oc
h gudstjänstlive
frekvent vill jag
t är lite mindre
uppmuntra dig at
t läsa Bibeln och
en kort bibeltext
fö
rsöka lära dig
utantill. Max en
till två verser, in
att leda dig till vi
te
m
er. Be Anden
lket ord du ska vä
lja. Vill du ha et
Läs fortsättninge
t förslag?
n av citatet ovan
; Joh 14:27.

/ Per

Juni
12 sön

10.00 Gudstjänst på Stenkulla

16 tor

14.00 Mötesplatsen (sista innan sommaruppehåll)

Per Alexanderson predikar

20 mån
-26 -sön
25 lör

Torpkonferensen
Läs intill och på www.torpkonferensen.nu

10.00 Gudstjänst midsommardagen
Friluftsgudstjänst vid hembygdsgården, SvK

Juli
10 sön

10.00 Gudstjänst på Stenkulla
Med Bäcksjökyrkan, Jörgen Lundberg predikar

24 sön

10.00 Gudstjänst på Stenkulla
Med Bäcksjökyrkan, Gert Sävhammar predikar

Augusti
7 sön

Torpkonferensen går av stapeln igen 20-26 juni.Du
hittar program och detaljer på torpkonferensen.nu
men vi tipsar framför allt om:
- Gudstjänst i ladan söndag 26 juni kl 10.30
Britta Hermansson predikar
- Bibelstudium i ladan torsdag & fredag kl 10 där
bl.a. Per Alexanderson medverkar.
- Seminarium i Stallbackstältet med Jan-Gunnar
Wahlén, tillsammans med Per Alexanderson,
lördag kl 14-15.

10.00 Gudstjänst med nattvard
Per Alexanderson predikar

14 sön

10.00 Gudstjänst på Stenkulla
Med Bäcksjökyrkan, Ingemar Fhager predikar

21 sön

10.00 Gudstjänst
Per Alexanderson predikar

25 tor

14.00 Mötesplatsen (första efter sommaruppehåll)
19.00 Ledarfest Equmenia, hos Dag Wallströmer

27 lör
31 ons

17.00 Kvällsöppet
Ekumenisk lmvisning, ”Frikyrkans historia”
Preliminärt, mer information kommer

September
4 sön

10.00 Nattvard & lovsång

8 tor

20.00 Torsdagsbön

11 sön

10.00 Upptaktsgudstjänst med nattvard
Per Alexanderson predikar. Knytis ka

15 tor

18.30 Körövning
20.00 Torsdagsbön

17 lör
-18 -sön
22 tor

Församlingshelg och styrelsedag
Mer information kommer

18.30 Körövning

Svenska Kyrkan i Hallsberg har ett fylligt program
under sommaren med konserter, café, sommarträffar och gudstjänster.
- Café i Sockenstugan kl 13.00-16.00,
den 8, 13, 16, 22, 27 & 29 juni
- Sommarträffar i trädgården bakom Adventskyrkan
Med underhållning och hembakt kabröd,
kl 14-16 onsdagar mellan 29 juni och 10 augusti.
- Sommarkonserter 1/6 & 17/8 i Adventskyrkan
15/6 & 31/8 i Sockenkyrkan
kl 18.30.
- Gudstjänst varje söndag kl 10. Se plats och detaljer
i predikotur och på hemsida
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/hallsberg

20.00 Torsdagsbön
25 sön

10.00 Ekumenisk gudstjänst, Equmeniakyrkan

29 tor

18.30 Körövning
20.00 Torsdagsbön
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Mer information hittar du på
www.equmeniakyrkanhallsberg.se
och aktuella uppdateringar kommer snabbast ut på
facebook.com/equmeniakyrkanhallsberg

Ny körprojekt
Vårens lyckade körprojekt med mellosånger gav mersmak, och en ny omgång
planeras till hösten. Den här gången
sjunger vi musik från tecknade filmer,
under ledning av Per Alexanderson.
Övningar blir på torsdagar v.37 - 40
kl.18.30. Vi sjunger på den ekumeniska
gudstjänsten 25/9 kl 10 och på gudstjänst
9/10 kl 17. Välkommen att sjunga!

