Programblad
februari - maj 2019

Insidan

I skrivande stund befinner vi oss i vintern. Vintern är något som vi sällan
ställer oss neutrala till. Antingen älskar vi vintern med kylan och framför allt
all snö som ibland kan visa sig under denna tid. En annan avskyr kylan, snön
och mörkret. Jag sällar mig till den sista skaran. Det är inte så att jag drabbas
av ångest när vintern närmar sig, men skulle jag välja så skulle det helst få
vara som en sen vårkväll hela året. Sådär lagom varmt så jag varken fryser
eller svettas. Det där klimatet när jag kan sitta ute en kväll i jeans och tröja,
kanske med en tunn vårjacka. Där trivs jag som bäst. Igår kväll gick jag och
några kollegor en kvällspromenad i centrala Göteborg och jag kunde snabbt
konstatera att jag befinner mig mycket långt bort från den behagliga
majvärmen som jag älskar.
Men kanske så är det nyttigt att inte alltid ha det klimat som jag tycker bäst
om. Skulle det alltid vara som en kväll i maj så är risken stor att jag tar
klimatet för givet och glömmer bort att älska och uppskatta den. Det kan
vara den farligaste fällan som finns. Nämligen att ta någonting för givet. När
vi tar något för givet så är vi inte långt borta från att tappa förälskelsen till
det. Kanske är det värt att leva hela vintern i kyla och mörker om det gör att
jag fortsätter att älska vårvärmen.
Det är egentligen lika farligt när vi tar Jesus för givet. När vi tappar den första
kärleken och Jesus inte blir en personlig Herre utan snarare en modell eller
bara ett gott föredöme. Det här kan vara hela den västerländska kyrkans
största utmaning. Vi är de rikaste och friskaste människorna i världen och där
någonstans kan vi vara farligt nära att tappa både beroendeskapet och den
första kärleken till Jesus. Vi är helt enkelt farligt nära att ta honom för givet.
Jag menar inte att vi ska gå ifrån Jesus under någon tid för att uppskatta
honom mer. Jag är inte säker på att vi kommer honom närmre om vi
medvetet gör oss sjukare eller fattigare. Det handlar nog om att medvetet
påminna sig själv om vårt beroendeskap i alla livssituationer. Medvetet träna
sig i att vända blicken uppåt och med en enkel bön om tacksamhet och
längtan. Den blicken uppåt tror jag är det bästa sättet att se skillnaden på när
Jesus är en Herre att följa eller en förebild som vi tar för givet.
Heliga Birgitta bad en bön på 1300-talet som jag tror är lika viktig för dig och
mig som den var för henne. Min önskan är att den här våren då församlingen
befinner sig i stora förändringar så skall den här bönen vara vår bön. Den
låter så här:
”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.”

/Kennyh Widén

Januari

31 Torsdag
19:45 Filmvisning från Ta'i.
Film, återblickar och goda minnen
från scouttävlingen "Ta i". Tårta!

6 Onsdag
19:00 Askonsdagsmässa i
Taizeanda
Per Österberg och Filip
Henriksson. Nattvard.

3 Söndag
10:00 Gudstjänst
Filip Henriksson. Sång av Signe
Sundelid och Julia Wälivaara. Dop.

10 Söndag
10:00 Gudstjänst
Besök av diakon- eller
pastorskadidat. Sång Kerstin
Svensson och Anette Johnsson.
Utgångskollekt till utbildningen av
diakoner och pastorer.

9 Lördag
10:00 Årsmöte
Servg 4.

17 Söndag
10:00 Gudstjänst
Den kämpande tron. Sennan Brass.

10 Söndag
10:00 Årshögtid
Andreas Sundelid. Sång av Anna
Norrman och Andreas Wahlman.
Nattvard och månadsgåva. Servg 5.

20 Onsdag
14:30 RPG
Roland Davidsson. Se separat ruta!

Februari

13 Onsdag
19:19 Vi i Sennan
Servg 6.
17 Söndag
10:00 Gudstjänst
Per Österberg. Sång av Lars
Fredman.
20 Onsdag
14:30 RPG
Bertil Svensson. Se separat ruta!
24 Söndag
10:00 Gudstjänst
Josefin Hellström. Körmusik och
nattvard.
27 Onsdag
19:00 Träff för gudstjänstledare
Smörgåsfika.

Mars

3 Söndag
10:00 Gudstjänst
Jasmine Ytterstedt. VGK sjunger.

24 Söndag
10:00 Musikgudstjänst för hela
familjen
Filip Henriksson. "Den röda
tråden", Margareta Björk, Anna
Norrman, Ann-Marie Skölde,
Månadsgåva.
27 Onsdag
19:00 Cafékväll, Våra rötter. Förr
och nu! Servg 1.
En kväll om församlingens och
bygdens historia tillsammans med
männsikor från vår hembygd.
31 Söndag
10:00 Gudstjänst
Synnöve Bejegård. Sång av VGK.

April

6 Lördag
09:00 Kvinnofrukost
Lena Sundling. Anmälan senast
3/4 till Inger Majberger eller Ulla
Nordin.

7 Söndag
10:00 Gudstjänst
Besök av kören "Gott och blandat"
från Rydaholm.

12 Söndag
10:00 Gudstjänst
Daniel Åkerblad. Sång av Lars
Fredman. Nattvard.

14 Söndag
10:00 Gudstjänst
Filip Henriksson. Tonår
medverkar.

15 Onsdag
14:30 RPG
Vårutflykt. Se separt ruta!

17 Onsdag
14:30 RPG
Stefan Wikrén. Se separat ruta!
19 Fredag
10:00 Långfredagsgudstjänst
Per Österberg. Sång av Anna
Norrman och Andreas Wahlman.
Nattvard.
21 Söndag
10:00 Påskdagsgudstjänst
Andreas Sundelid. Påskkör,
månadsgåva och knytkalas! Ta med
plockmat eller fika! Dryck finns.
Servg 2.

19 Söndag
Ekumenisk Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring i Södra
Nissadalen. Tider och mer info
kommer senare. Servg 4.
26 Söndag
10:00 Gudstjänst
Filip Henriksson. Musik av Axel
Majberger. Månadsgåva.
30 Torsdag
Ekumenisk gudstjänst på
Virsehatt.

28 Söndag
10:00 Festgudstjänst med
invigning
Elisabeth Lindgren, Filip
Henriksson. Avtäckning av ny
skylt. Insamling till nationella
arbetet.

Maj

4 Lördag
10:00-13:00 Equmenias
"Bakluckeloppis!"
Återbruk av dina och andras saker
och kläder! Grillning!
5 Söndag
16:30 Vårfest med gudstjänst
Thomas Andersson.
Vårfest,vårsånger med kören,
aktion och grillning, Observera
tiden! Servg 3.

Texter och teman
Läs gärna igenom texterna inför
kommande söndags gudstjänst.
Bed, fundera kring den aktuella
söndagens tema! Ta även med våra
lokala, nationella och globala
förbönsämnen i dina böner!

Equmeniakyrkans nationella och
internationella förbönsämnen hittar
du på http://equmeniakyrkan.se/
forbonskalender/
3 februari Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Malaki 3:1-4; Första Timotheosbrevet
6:13-16; Lukasevangeliet 2:22-40
Vi ber för: Equmenia-grupperna som
startar/startat för våren.
10 februari Femte söndagen efter
trettondedagen Sådd och skörd
Fjärde Moseboken 11:24-30;
Filipperbrevet 1:12-18;
Markusevangeliet 9:38-41
Vi ber för: Alla beslut som är tagna
under årsmötet och församlingens
fortsatta arbete.
17 februari Septuagesima
Nåd och tjänst
Jona 3:10-4:11; Filipperbrevet 1:3-11;
Lukasevangeliet 17:7-10
Vi ber för: Alla sportlovslediga barn
och vuxna.
24 februari Sexagesima
Det levande ordet
Psaltaren 119:129-135; Romarbrevet
10:13-17; Johannesevangeliet 7:40-52
Vi ber för: Sjukhuskyrkan
3 mars Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Ester 4:12-17; Första Timotheosbrevet
2:4-6; Johannesevangeliet 12:20-33
Vi ber för: Alla som är med i olika
grupper; servering, städ, mixare,
kommittéer m.fl.

10 mars Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Första Moseboken 4:3-7; Jakobsbrevet
1:12-15; Matteusevangeliet 16:21-23
Vi ber för: Våra anställda.
17 mars Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Första Kungaboken 19:1-8; Första
Korinthierbrevet 10:12-13;
Lukasevangeliet 7:36-8:3
Vi ber för: Alla flyktingar som bor i
vårt närområde.
24 mars Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mika 5:2-4; Romarbrevet 4:18-21;
Lukasevangeliet 1:26-38
Vi ber för: Barnfamiljerna i vår
församling.
31 mars Midfastosöndagen
Livets bröd
Andra Moseboken 16:11-18;
Första Petrusbrevet 2:1-3;
Johannesevangeliet 6:24-35
Vi ber för: Ungdomarna i vår
församling och bygd.
7 april Femte söndagen i fastan
Försonaren
Första Moseboken 22:1-14;
Apostlagärningarna 4:1-12;
Markusevangeliet 12:1-12
Vi ber för: Språkcaféer som pågår i
Oskarström och på andra mötesplatser
för flyktingar och svenskar.

14 april Palmsöndagen
Vägen till korset
Sakarja 2:10-13; Filipperbrevet 2:5-11;
Johannesevangeliet 12:1-16
Vi ber för: Alla påsklovslediga barn
och vuxna, ber om vila och
återhämtning.
18 april Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Jeremia 31:31-34; Hebreerbrevet 10:1018; Johannesevangeliet 13:1-17
19 april Långfredagen Korset
Jesaja 53:1-12; Hebreerbrevet 10:19-25;
Johannesevangeliet 19:17-37
Vi ber för: De som lider - av krig och
svält långt bort, men även de som far
illa på andra sätt här i vår närhet.
21 april Påskdagen Kristus är
uppstånden
Jona 2:1-11; Apostlagärningarna 13:3237; Johannesevangeliet 20:1-18
Vi ber för: Alla i vår församling.
28 april Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Jeremia 18:1-6; Första Johannesbrevet
5:1-5; Johannesevangeliet 21:15-19
Vi ber för: Scout och miniscout i
Hallsbo.
5 maj Tredje söndagen i påsktiden
Den gode herden
Hesekiel 34:23-31; Hebreerbrevet 13:2021; Johannesevangeliet 10:11-16
Vi ber för: Vår kör och musiklivet i
vår församling.

12 maj Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Jesus Syraks vishet 28:3-7; Andra
Korinthierbrevet 4:16-18;
Johannesevangeliet 14:1-14
Vi ber för: Nattcaféet på
Söderlingsvägen 6, för de som arbetar
där och de som besöker det.
19 maj Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Hosea 14:5-9; Första Johannesbrevet
3:18-24; Johannesevangeliet 15:10-17
Vi ber för: Alla i vår församlings
närhet och anhöriga som inte är
troende eller aktiva kyrkobesökare.
26 maj Bönsöndagen Bönen
Jeremia 29:11-14; Första Johannesbrevet
5:13-15; Lukasevangeliet 11:1-13
Vi ber för: Vår församling.

Kyrkans nya skylt
Kyrkan i Sennan kallas ofta ”Missionskyrkan” och det är i
Svenska missionsförbundet vi har våra rötter.
Men nu får vi ny skylt!
Redan 2011 bildade Missionskyrkan, Baptistsamfundet och
Metodistkyrkan i Sverige ett nytt kyrkosamfund. Färgerna i
den nya logotypen är hämtade från samfundens gamla
logotyper. 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan nationellt.
Mosaiken i korset har också andra dimensioner som pekar på
att vi alla är delar som utgör en helhet. ”Så är vi fastän
många, en enda kropp”…
Det grekiska korset med sina likformade armar är kyrkans
urkors och öppnar för många betydelser och tolkningar. Vi
är kyrka och signalerar det med ett kors som påminner om
vår vision ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus
Kristus förvandlar mig, dig och världen.”
En annan dimension av det grekiska korset är att det pekar
på att korset famnar alla väderstreck, och att korset knyter
samman himmel och jord.
Vi stavar också enligt beslut Equmeniakyrkan med q för att
visa samhörighet med vårt ungdomsförbund som sedan flera
år heter Equmenia. Vi hör helt enkelt ihop nu på fler sätt.
Församlingen heter ju numera just Equmeniakyrkan i Södra
Nissadalen och vi vill vara just både en kyrka med mångfald
och med öppna armar så en tydlig skylt är ju på sin plats.
Fast inte bokstavligt talat förrän i april!

Equmeniakyrkans
kyrkokonferens 2019

Varmt välkommen till Jönköping 29 maj till 2
juni och Kyrkokonferens 2019. Förhandlingarna
kommer hållas i Pingstkyrkan och gudstjänsterna i
”Arenan”. Temat för årets konferens är till jordens
yttersta gräns med fokus på bibelläsning,
internationellt arbete och klimat.
Här får du vara med om seminarier, gudstjänster,
förhandlingar, kvällsprogram för alla åldrar och
stor gemenskap med vänner från när och fjärran.

Välkommen!

Välkommen till

KVINNOFRUKOST

Lördagen den 6 april klockan 9.00 får vi lyssna till
Lena Sundling.
Lena miste båda sina föräldrar i en bilolycka när hon
var barn, vilket på många sätt påverkat hennes sätt att
tänka om livet. Vi har alla har vi våra ryggsäckar som
påverkar våra värderingar och handlingar när vi möter
både barn och vuxna. Lena vill ta med dig på en resa
genom tårar och skratt och uppleva möten som hon
gjort med människor. Möten som betytt, möten som
berört. Möten som förundrat och möten som förändrat.
Lena har arbetat som förskollärare i många år, hon har
även arbetat som lärare och utbildat förskollärare under
tio år. Sedan drygt tre år tillbaka arbetar hon som
förskolechef.
Bjud med någon som du tror skulle uppskatta en
frukost och ett gott samtal!
Anmälan till Inger Majberger 070-114 34 12 eller
Ulla Nordin 0730-21 05 71 senast 3 april!

"Riviga gänget"

träffas i Hallsbo Missionskyrka
varannan tisdag 14.00-16.30 ojämna veckor. Startdatum 15 januari.
Vi tar hand om avlagda textilier och förvandlar dem till barnlakan,
bandage, kompresser och blöjor. Vi tar även hand om tyger, stickade
babytröjor, frottéhanddukar, tyllgardiner till myggnät, tråd och
stickgarner m.m.
Allt packas i lådor och skickas via Equmeniakyrkan till vår
systerkyrka i Kongo, som driver många sjukhus, vårdcentraler och
skolor.
Behoven är stora och omättliga.
Du kan också ge en slant till fraktavgiften.
Frakten kostar 200 kronor per låda.
Vi behöver bli fler som hjälps åt i detta arbete.
Välkommen att vara med!
Hör av dig till IngMarie Cedås tel.66006, Gunhild Axelsson tel.
62129 Inger Majberger tel. 64112 eller Berith Simonsson tel. 62138.

Välkommen till dagsamlingar i RPGs regi
En gång i månaden (onsdagar 14.30-16.00) bjuder vi in till
trivsam samvaro vid kaffeborden i Equmeniakyrkan i Sennan.
Följande dagar är inbokade: 23 jan, 20 feb, 20 mars, 17 april och
avslutningsresa 15 maj till Laholm där vi äter lunch på Gröna
Hästen. Tider för den resan meddelas senare. Ett kort årsmöte
inleder samlingen 23 jan.
Programblad, där vi presenterar de inbjudna gästernas
medverkan, kommer att finnas i bokhyllan i kyrkans vestibul.
RPG är en förkortning av Riksförbundet Pensionärsgemenskap.
Samlingarna sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

Equmenia vänder sig till barn och ungdom, kontakta oss om du har
frågor eller är intresserad!

Scout och miniscout (från 7 år)

Plönninge/Fröslida tisdagar kl. 18:00-19:30.
Kontaktperson Mikael Lindén,
tel. 035- 62 111.
Hallsbo tisdagar kl. 18:00-19:30.
Kontaktperson Andreas Holgersson,
tel. 076-888 08 41.
Sennan torsdagar kl. 18:00-19:30.
Kontaktperson Jan-Olof Svensson,
tel. 035-66 141.

Tonår (från årskurs 7)

Sennan varje fredag kl. 19:00.
Kontaktperson Filip Henriksson tel. 0763-493925.

Söndagsskola

Sennan i samband med söndagens gudstjänst, vanligen kl. 10.00.

Equmenias ordförande:

Equmenias kassör:

Margareta Björk
Majberget
313 92 Oskarström

Tel: 070-625 96 98

Sofia Lundkvist
Granvägen 10
313 30 Oskarström

Tel: 0736-38 77 10

Equmenias plusgiro:
52 13 79-8
Equmenias bankkonto:
7472-47-04578
Equmenias swishnummer: 123 539 85 73

Equmeniakyrkan Södra Nissadalen
Adress:
Expedition:

Expeditionstider:

Box 153, 313 02 Sennan
Equmeniakyrkan i Sennan
Virshultsvägen 9
Tel: 035-663 95
Tisdag 10.00-12.00

Pastor & församlingsföreståndare:

Vakant

Vice församlingsföreståndare:

Per Österberg
Tel: 070-373 39 99
per.osterberg.halmstad@gmail.com

Ungdomsledare:

Filip Henriksson
Tel: 0763-493925
ungdomsledare@sodranissadalen.se

Våra två ordförande:

Annika Lagerdahl
Tel: 070-307 62 23
annika.lagerdahl@gmail.com
Kerstin Svensson
Tel: 070-404 45 92
kerstin.svensson@sennan.nu

Kassör:

Per-Göran Koch
Tel: 035-66 399
pergoran.koch@gmail.com

Bankgiro:

5778-5214
(OBS! Plusgirot har upphört!)
123 459 46 93
5902

Swishnummer:
Församlingsnr:

https://equmeniakyrkan.sodranissadalen.se/

