Huskvarna Allianskyrka

Samhällsinformation

Juni – Augusti 2022

Det händer i Huskvarna Allianskyrka
JUNI 2022
5 Sö 10.00 Gudstjänst
Barnkyrkans Sommarfest

Besök av barnkör från Ölmstad.
(alla barn får vara med och sjunga,
övning kl 09.00 samma dag)
Predikan.
6 Må 17.00 Nationaldagsfirande
Talare: Bernth Antonsson
Maria och David Tell
sjunger och spelar.

12 Sö 10.00 Gudstjänst
Predikan: Ingemar Sunbring
Minipredikan av Yuriy L
Sång: AnnaMalin Kax och
Helena Isén.
19 Sö 10.00 Gudstjänst
Predikan: Ingemar Sunbring
Sång: Gittan Jonsson
26 Sö 10.00 Gudstjänst Midsommar
Öppen Kyrka.
Frida Elmgren.

JULI 2022
3 Sö 10.00 Gudstjänst med
Nattvardsfirande
Predikan: Mats Karlsson
Sång: Frida Elmgren
10 Sö 10.00 Gudstjänst
Predikan: Bernth Antonsson
Sång: Helena Isén
17 Sö 10.00 Gudstjänst
Öppen Kyrka.
Predikan: Börje Skagerö
24 Sö 10.00 Gudstjänst
Predikan & Sång/Musik:
Hans Andersson
31 Sö 10.00 Gudstjänst
Öppen kyrka. Goagrupp 5.
31 Sö 14.00 Andakt på Rosendala
15.00 Andakt på Unionen
16.00 Andakt på Kavlagården

AUGUSTI 2022
7 Sö 10.00 Gudstjänst
Predikan: Peter Klint
7-12 Aug Tonårsläger Gullbranna
14 Sö 10.00 Gudstjänst
Predikan: Mats Sturesson
Sång/Musik: Mia Säll och
Maria Nilsson.
16 Tis 18.00 Storledarsamling inför
Terminen HT 2022
Styrelsen ordnar en festkväll för ledarna.

TERMINSTART BARN / UNGDOM
30/8 Ti 18.15 UV-Scout
Mini-UV
Elit
1/9

Konfirmation

2/9 Fre 19.00 Tonår
4/9 Sö 10.00 Barnkyrkan

21 Sö 10.00 Gudstjänst
Predikan: Emelie Albervik
Sång/Musik: Frida Elmgren
28 Sö 10.00 Gudstjänst
Vi välkomnar vår nya pastor till
Församlingen Mats Sturesson!
Predikan: Mats Sturesson
Sång/Musik: Emelie Albervik
Lars-Gunnar Jonsson från SAM
medverkar.

För dig som fyller 14 år under året.
Anmäl dig nu!
www.huskvarnaallianskyrka.se/konfa

Ebbesvägen 10, 561 39 Huskvarna.
tel. 079 – 348 31 20
www.huskvarnaallianskyrka.se
Pastor och föreståndare:
Tom 19 Juni: Ingemar Sunbring
079 - 348 31 20
pastor@huskvarnaallianskyrka.se
(Ny pastor Mats Sturesson har samma tel.
och mailadress)
Pastor:
Emelie Albervik tel: 0730-215 805
emelie@huskvarnaallianskyrka.se
Ordförande:
Per-Olof Cederquist 0708-13 8152
ordforande@huskvarnaallianskyrka.se
Kassör:
Gunnar Krantz, 0703-806219
kassor@huskvarnaallianskyrka.se
Bankgiro till församlingen
993-1460
Swish till Församlingen
1234 182 424
Huskvarna Allianskyrkas Barn o Ungdom
(HABU)
Swish till HABU
123 181 93 25
Huskvarna Allianskyrka är ansluten till
Svenska Alliansmissionen.
www.alliansmissionen.se
Församlingen består av ca 240 medlemmar.
Vår församlings gudstjänster är öppna för
alla.
Församlingsmedlem blir man genom en
personlig anmälan och på grund av sin tro på
Jesus Kristus som Herre och frälsare.
Behöver du någon att samtala med så är
välkommen att kontakta någon av vår
anställda.
De har tystnadsplikt

Välkommen att läsa vårt nya Programblad
men framförallt: Välkommen att komma till
vår kyrka.
Tankar för sommarledigheten…
Det fanns en latinamerikansk katolsk biskop som
hette Dom Helder Camara. En av de böcker han
skrev var ”Tusen skäl att leva”. I denna bok
påminner han om de små stationerna som
expresstågen bara susar förbi. Man kan leva sitt
liv så i ett högt livstempo i alldeles för hög
hastighet.
Jag vet inte hur du har det, men visst är det lätt
att göra så mycket att man inte hinner med. Tror
att man på sätt och vis missar kontakten med
verkligheten, kontakten med livet, till och med
kontakten med sig själv om hastigheten är så
hög att man blir fartblind. Vi kan mista livslusten
om vi lägger oss vinn om att hinna allt, Då är det
lätt att missa de små viktiga stationerna som
ligger alldeles nära där man borde ha stannat.
Utanför Tranås mot Aneby fanns för ca 100 år
sedan en förmögen lite egen godsägare som
tyckte att det skulle finnas en järnvägsstation just
vid hans herrgård. Eftersom ångloket och
vagnarna inte stannade där drog han istället i
nödbromsen. Tåget blev tvunget att stanna. När
han skulle åka med tåget ställde han sig ute på
spåret, tåget var också då tvunget att stanna –
till slut blev det en station.
Därför: dra du i din nödbroms ibland – stanna
vid de små stationerna som inte behöver vara så
häftiga och storslagna för att man ska stanna,
men som man bör göra uppehåll vid.
En annan författare som jag gärna läser är
Wilfred Stinnissen. I ”Idag är Guds dag” skriver
han: ”Guds tid har en rytm som består av död
och uppståndelse. Allting börjar, allting dör, och
allting börjar på nytt. Ingenting är färdigt en
gång för alla, ingenting utvecklar sig i en jämt
stigande linje. Det finns starka och svaga
moment. Det finns tider då ingenting speciellt
händer och tider då något helt nytt börjar.
Om du bara förstod att respektera denna rytm
och följa med i den utan motstånd och
invändningar, skulle du ana något av den djupa
harmoni Gud skapat dig till.”
Min uppmaning till dig i sommar är – dra i
nödbromsen stanna upp och upptäck livet!
Fundera lite på frågorna: varifrån kommer du,
varför är du här, vart är du på väg.
Varma sommarhälsningar Ingemar Sunbring

