Vi ställer om och tänker nytt!
I rådande tider gäller det att tänka om och att våga tänka nytt. Vi lyssnar
till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande bland annat
folksamlingar om max 50st, stanna hemma om man inte känner sig kry
och att hålla avstånd till varandra. Då Covid-19 nu har börjat krypa allt
närmare våra egna husknutar så väljer vi att ställa in alla våra samlingar
och gudstjänster framåt. Till en början fram till och med 2 augusti, men
vilket kan förlängas beroende på situationen då. Det betyder bland annat
att avtackningsgudstjänsten för Tomas får skjutas upp.
På vår hemsida har Tomas Laveson spelat in och lagt upp predikningar
för några av vårens söndagar och förhoppningsvis kommer det några till
under våren.
Vi har valt att ha ”Öppen kyrka” alla söndagar fram till augusti. I maj är
kyrkan öppen mellan kl 11-12 för att resten av sommaren vara öppen
mellan kl 19-20. Kyrkan står öppen och du är välkommen att fritt under
den tiden komma in och be, tända ljus eller bara sitta ner en stund och
lyssna på musiken som spelas.
Vår förhoppning är att vi kan starta upp med våra vanliga gudstjänster
igen i augusti men vi hänvisar till hemsidan och predikoturerna för
aktuellt program.
Välkommen in i vår kyrka!

Tack!
Nu är det tid för mig att gå i pension och avsluta min pastorstjänst. Jag
känner stor tacksamhet för allt jag upplevt, alla erfarenheter och alla
goda möten, både i offentliga samlingar och i personliga möten.
Det finns ett stort engagemang och en positiv gemenskap bland
människor i vår bygd och i våra församlingar. Det finns också ett gott
ekumeniskt samarbete mellan våra olika kyrkor.
Det känns bra att få vara en del av detta.
Tack för gott samarbete!
/Tomas

MAJ
Vecka 21 - 22
Sön

kl 11 Öppen kyrka

JUNI
Vecka 23 - 26
Sön

kl 19 Öppen kyrka

JULI
Vecka 27 - 30
Sön

kl 19 Öppen kyrka

AUGUSTI
Vecka 31
2 Sön kl 19 Öppen kyrka

Vecka 32
9 Sön 10.00 Gudstjänst
Håkan Johansson, sång: David Folkesson

Vecka 33
16 Sön 10.00 Gudstjänst
Sven Holmqvist, sång: Anita Alison

Vecka 34
23 Sön 10.00 Gudstjänst
Predikan och sång: Per Bondesson

Vecka 35
30 Sön 10.00 Gudstjänst
Sång: Håkan Helgesson

Med reservation för ev. ändringar. Aktuellt program finns på församlingens hemsida
www.equmeniakyrkan.se/kvillsfors och annonseras i Vetlandapostens predikoturer.

KONTAKTUPPGIFTER
KVILLSFORSORTENS FÖRSAMLINGSKRETS
EQUMENIAKYRKAN KVILLSFORS
Ordförande: Håkan Helgesson, 070-561 59 16
Kassör: Carl-Olof Lundgren 070-200 36 07
Plusgiro: 24 03 36-8
Swish-nummer: 123 131 41 60
Hemsida: www.equmeniakyrkan.se/kvillsfors
SKIRÖ MISSIONSFÖRSAMLING
Ordförande: Karin Johansson, 0383- 46 21 11
REPPERDA-ÄDELFORS MISSIONSFÖRSAMLING
Ordförande: Sven Henrysson, 0383-46 40 34
ÅMJÖLKESBO MISSIONSFÖRSAMLING
Ordförande: Karin Carlson, 073-999 12 77
EQUMENIA KVILLSFORS
Ordförande: Carola Ståhlgren, 070-663 55 32
"Ge mig sinnesro att acceptera vad jag inte kan
förändra, mod till att förändra det jag kan och
visdom för att se skillnaden."
Sinnesrobönen av Reinhold Niebuhr

Värt att notera

 Barn- och ungdomsverksamheterna har sommaruppehåll men återkommer i september
 24 maj Gökotta ute vid backstugan i Överhult. Medtag kaffekorg. Inställt vid regn eller
kyligt väder
 19-20 september, helg med Michael Jeff Johnsson
 Se hemsida och predikoturer i Vetlandaposten för aktuellt program.

Välkomna till våra samlingar under sommaren!
”Equmeniakyrkan Kvillsfors – en öppen kyrka för hela livet som
erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus”

