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Equmeniakyrkan Varberg

Post- och besöksadress:
Håstens torg
432 30 Varberg
Telefon 0340-104 66
E-mail: info@hastenskyrkan.se
Hemsida: www.hastenskyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se/varberg
Facebook: Equmeniakyrkan Varberg
Bankgiro: 5716-0731
Swish: 1232759017
Pastor och föreståndare
Kajsa Werling. Telefon: 0706-06 37 12
E-mail: kajsa.werling@hastenskyrkan.se
Diakon: Inga-Lill Ramnefors
Telefon: 070-375 16 19
E-mail:
inga-lill.ramnefors@equmeniakyrkan.nu
Vice församlingsföreståndare
Inger Strömberg
Telefon: 073-093 41 15
E-mail: ingersro@icloud.com
Ordförande: Ulf Petersson
Telefon: 0340-125 46, 0768-128948
E-mail: ulfpn@telia.com

Getterögården

1:a Vik, Getterön 0340-63 10 70
Bokningsansvarig: Ingrid Hansson.
Bankgiro: 821-6814
E-mail: info@getterogarden.se
Hemsida: www.getterogarden.se

Söndagsskola

Upplysningar: Inger Strömberg
Telefon: 073-093 41 15

Scoutsamlingar

Upplysningar: Runa Jönsson
Telefon: 070-672 03 05

Husmor

Ann-Christin Fhager har ansvar för
eventuell utlåning av husgeråd och
dylikt. Telefon: 0730-29 89 39

Program för Equmeniakyrkan Värö
Februari
7 Söndag
14.00 Årsmöte med andakt.

Personalens tjänstgöring
Kajsa Werling 45 % Anpassat för
korttidspermittering.
Inga-Lill Ramnefors 30%

Redaktion

Kajsa Werling, Inga-Lill Ramnefors,
Lisbeth Petersson

Ansvarig utgivare: Kajsa Werling

Omslagsbild:

Susanne Johansson Elftorp

Digitala gudstjänster
En länk kommer att skickas ut
för varje inspelning. Till varje
söndag ﬁnns den också på
hemsidan där man kan hitta
gudstjänster och hälsningar
från kyrkan. Det går också att
söka direkt på YouTube på
Håstenskyrkan.

Årsmöte
Trots coronarestriktioner kommer vi på något sätt att
genomföra vårt årsmöte den 16 januari. Antingen blir det
en samling i kyrksalen med avstånd där vi inbjuder alla
eller ett ”snabbt” miniårsmöte med max åtta personer.
Bättre samtalsmiljö
Nu har vi en helt nyrenoverad församlingssal!
Det har satts upp ljudabsorbenter och nya lampor.
Alla väggar har målats och golven har bonats.
Nya ”ljudvänliga” bord har köpts in. Allt har
genomförts av glada entusiastiska personer under
ledning av Fastighetskommittén (se bilder).
Vi har fått ekonomiskt bidrag till detta.
December
24 Julafton
Digital gudstjänst.

31 Nyårsafton

Digital gudstjänst.

Januari
6 Trettondedag Jul
Digital gudstjänst.

10 Söndag

Brev med en hälsning

16 Lördag
16.00 Församlingens årsmöte.

17 Söndag
Digital gudstjänst.

24 Söndag

Gudstjänstpromenad med
drop in-start mellan kl 10-12.
Mer info kommer.

31 Söndag

Digital gudstjänst.

Öppen kyrka

kl 10-12 varje onsdag
från 13 januari.
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Julhälsning till församlingen
Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund………..
Så var det äntligen jul. Trots att den inte kan ﬁras precis som vanligt så
får vi ändå ﬁra Jesu födelsedag i år precis som varje år. Det här året när
så mycket är inställt och begränsat kan vi få tänka lite extra på varför vi
ﬁrar jul. Vi kan sätta värde på och vara tacksamma för att vi har en gud
som kom till oss som ett litet barn för att dela vår verklighet och för att
rädda oss från det som är ont.
Vi får visa vår tacksamhet genom att sjunga med i julens alla
lovsånger.
Vi får också visa vår tacksamhet genom att dela med oss av det vi
har till dem som har mindre än oss. Det kan vi göra på olika sätt
och ett är att ge en gåva, t.ex. till insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbete eller en gåva till Håstenskyrkans arbete.
För gåvor:
Equmeniakyrkan: Swish 900 32 86 eller Bankgiro 9003286
Håstenskyrkan Swish: 123 275 90 17 eller Bankgiro: 5716 - 0731.
Julefröjd
Nu strålar barnaögon,
nu glimmar juleljus
och hjärtat fylls av glädje
i varje hem och hus.
Ty barnavännen Jesus
blev född i Judaland.
Vi lyssnar och förundras
att detta under fanns.
Vi gömmer det i hjärtat
med kärlek sann och stor.
Han får en plats därinne
och alltid där han bor.
Den största gåvan i juletid
är Jesus som kom med ljus och frid.
Inga-Lill Gustafsson

En fridfull och
välsignad julhelg
önskar vi er!
Inga-Lill och Kajsa

