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Programblad 5 juni - 9 oktober 2022

Kalendarium
JUNI				
5

30 TISDAG

10.00 RPG: Gång med eller utan
stavar, Hässleholmsgården.
18.00 Scout på Tormesgården.

SÖNDAG

10.00 Gudstjänst och
församlingsmöte. Susanna
Stjärne, Pernilla Mårtensson,
Margaretha Axelson,
Carl-Johan Hilmstrand.

SEPTEMBER		
4

19 SÖNDAG

17.00 Huskyrka. Öppet för alla.
Knytkalas. Anmälan till
Pernilla senast 12/6.

21 TISDAG

18.00 Grillandakt på Tormesgården.
Pernilla Mårtensson.

6

SÖNDAG

14.00-17.00 Församlingsutfärd
		till Ängelholm
TISDAG

14.00 Tisdagsträffen, höststart
18.00 Scout på Tormesgården

13 TISDAG

10.00 RPG: Gång med eller utan
stavar, Hässleholmsgården.
18.00 Scout på Tormesgården

26 SÖNDAG

10.00 Gudstjänst. Pernilla
Mårtensson, Dan-Inge Olsson, 14 ONSDAG
14.00 RPG - Seniorträffen
Susanna Stjärne.
Fyrklövern spelar och sjunger
samt berättar om Lydia Litell.
JULI				
10 SÖNDAG

18 SÖNDAG

10.00 Nattvardsgudstjänst. Ruth W
Nyberg, Pelle och Rune, GullBritt Persson.

10.00 Gudstjänst. Anders Johansson,
Margaretha Axelson.

24 SÖNDAG

10.00 Nattvardsgudstjänst. Dan-Inge 20 TISDAG
14.00 Tisdagsträffen
Olsson, Susanna Stjärne
18.00 Scout på Tormesgården

AUGUSTI			
7

27 TISDAG

10.00 RPG: Gång med eller utan
stavar, Hässleholmsgården.
18.00 Scout på Tormesgården

SÖNDAG

17.00 Gudstjänst. Pernilla
Mårtensson, Alma Svensson,
Mathias Egertz.

10 ONSDAG

14.00 RPG: Seniorträffen
Cafe Eftermiddag

14 SÖNDAG

14.00 Pastorsordination på
Kyrkokonferensen.

OKTOBER			
1
4

16 TISDAG

10.00 RPG: Gång med eller utan
stavar, Hässleholmsgården.

21 SÖNDAG

11.00 Ekumenisk gudstjänst i
Hembygdsparken.

25 SÖNDAG

19.00 Husgrupp

9

LÖRDAG

17.00 Gudstjänst med
pastorsordination och fest.
TISDAG

14.00 Tisdagsträffen
18.00 Scout på Tormesgården
19.00 Equmenias årsmöte på
Tormesgården
SÖNDAG

10.00 Andakt med nattvard,
församlingens årsmöte och
årshögtid.
Vi samarbetar med

Ur programmet
HUSKYRKA - EN SAMLING I HEMMET		
19 juni, kl 17.00
Välkomna till Huskyrka, en ny typ av samling med gemenskap i centrum.
Kvällen består av kvällsmat som knytkalas, bibelföredrag, kaffe/kaka och samtal.
Vi träffas hos en familj och du som kommer tar med dig något att äta eller dricka,
till exempel soppa, sallad, paj, bröd, dricka eller kaka till kaffet.
Du behöver anmäla dig i förväg! Alla är välkomna, oavsett om du är med i
husgrupp, medlem i församlingen eller inte. Både föräldrar och barn/ungdom kan
komma. Anmäl dig till huskyrkan den 19/6 till Pernilla Mårtensson, på
070-864 65 53 / pernilla.martensson@equmeniakyrkan.se. Anmälan senast 12/6.
PASTORSORDINATION
14 augusti, kl 14.00 | 1 oktober, kl 17.00
Den 14 augusti kl 14.00 är det ordinationsgudstjänst i Vårgårda. Det finna
möjlighet att vara med på plats i Tångahallen i Vårgårda, eller att se gudstjänsten
digitalt. Mer information om gudstjänsten finns inte just nu, men kommer att dyka
upp senare på www.equmeniakyrkan.se.
Mer information om ordination och fest den 1 oktober kommer också senare.
FÖRSAMLINGSUTFLYKT TILL BIBELNS VÄRLD
4 september, kl 14-17
Den 4 september arrangerar församlingen en utflykt till Bibelns värld i
Ängelholm. Vi kommer få gå på en guidad tur där vi möter händelser och miljöer
från Nya Testamentet. Vi följer med Petrus ut på en stormig sjö och drar upp fisk.
Vi möter Maria i stallet, där hon sitter vid krubban som jesusbarnet ligger i. Vi tror
det blir en toppeneftermiddag som passar alla åldrar. Entré kl 14.00.
Vi åker i egna bilar och tar med egen fikakorg. Församlingen betalar inträdet.
Anmälan sker till Pernilla Mårtensson, senast 28 augusti. Det är viktigt att ni
då också meddelar om ni behöver skjuts.
SCOUTLÄGER							
16-18 juni
I början av sommarlovet åker vår scoutkår på scoutläger. Under ett par dagar som
vi hoppas blir soligt varma och scoutiga kommer scouterna att få göra mycket
av det som de upplever och jobbar med på Tormesgården. Det står bland annat
lägerbygge, kanotpaddling, matlagning, spårning och lägerbål på programmet.
Den 30 augusti startar scouternas hösttermin upp igen. Alla barn i skolålder är
välkomna att hänga på oss till scouternas spännande värld. Vi ses på Tormesgården
i Tormestorp kl 18.00 på tisdagar. Det är bara att dyka upp. Vi ses!
SENARE I HÖST: ÅRSMÖTEN
Välkommen till våra årsmöten. Equmenia Hässleholms årsmöte hålls på
Tormesgården, tisdagen den 4 oktober kl 19.00. Församlingens årsmöte hålls efter
andakt i Missionskyrkan kl 10.00, söndagen den 9 oktober.

Pernilla har ordet
Vi lever i sommartider och musiken skrålar från högtalare på filtar från
olika gräsmattor runt omkring. Det sköna med hög musik är att man
ibland inte hör sin egen själs smärta. Det finns ju en befrielse i det för
stunden.
Det finns en berättelse om en pappa och hans pojke, han var en kille
i lågstadieåldern och hade varit orolig på skolavslutningen. Trots
oron hade pojken sagt hejdå till läraren och de hade önskat varandra
en skön sommar. Under sommaren kom det, med jämna mellanrum,
upp en önskan hos pojken att träffa läraren igen. Det var något som
behövdes klaras upp. I slutet av sommaren, en vecka innan skolan
skulle börja, gjorde de slag i saken. Pappan och pojken tog kontakt
med läraren och de fick komma på besök. Skamset berättade pojken
att han hade tagit halstabletter ur lärarens skrivbord i klassrummet.
Pappan log men förstod att det var allvar. På trottoaren på vägen hem
var det som att pojken dansade fram! Han hade blivit förlåten, läraren
hade tagit hans bekännelse på allvar och nu var han förlåten.
Denna förlåtelse finns också för oss. Som ett exempel vill jag berätta
att vi under andakten på skärtorsdagskvällen la trasiga krukskärvor
i en glasbehållare, som en fysisk handling av det som skaver i livet.
Eller en skam över det som inte blev som vi tänkt, över den synd som
gör ont. Så fick smärtan följa med Jesus Kristus upp på korset, där han
dog och hans kropp togs ner från korset och lades i en grav. Just där, i
helvetets mörkaste mörker, besegrade Jesus Kristus döden och uppstod
på tredje dagen, precis som profeterna och Jesus själv hade talat om.
Din smärta och din synd finns med på korset. Jesus Kristus tog det på
sig och säger att du är fri och förlåten, min vän. Nu är det din tur att
dansa!
Lyssna gärna på Ur skärvorna av Johanna Bjurenstedt.
Hoppas vi ses / Pernilla

INFO: KYRKOAVGIFTEN
Kyrkoavgiften dras på skattsedeln efter ditt medgivande. Genom att
göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift
gå direkt till din församling och det arbete som din församling gör
genom Equmeniakyrkan. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din
församling och gör det enklare för dem att planera sin ekonomi. Läs
mer på: equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften
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