Med anledning av Covid-19 ser verksamheten nu
annorlunda ut. En del aktiviteter har ställts in,
andra har tagit paus eller har fått annan utformning.
Eftersom det råder fortsatt osäkerhet kan fler
ändringar komma. Aktuell information hittar du
i annonsering, på hemsidan eller på facebook och
instagram.

Sommaren 2020

Följande återkommande samlingar är pausade
men är planerade att återkomma i höst.
Mariaringen: Tisdagar 14.00-16.00, udda veckor
RPG: Samling för daglediga första torsdagen
i månaden 14.30-16.00.
Ekumenisk bön med nattvard: Torsdagar 9.00-9.30.
Varannan månad i Equmeniakyrkan och varannan månad
i Mariakapellet, Sv. kyrkan.
Bön i andaktsrummet: Lördagar 18.00-18.30.
OBS! Gudstjänst söndagar 10.00 – i sommar endast online
på församlingens Youtube sida. Finns länk på hemsidan.
Inga offentliga gudstjänster fr.o.m. 21 juni - 16 augusti.

Cafékvällar - Våffelkvällar
Cafékväll onsdagar 18.00 fr.o.m.
17 juni - 29 juli utan program men
med kaffe och kaka.
Onsdagar 18.00, 5 - 26 augusti
med program och våfflor.
OBS! Vi följer och respekterar FHM:s råd och anvisningar.
Pastor och föreståndare: Erik Lund
Tel 0371-164 00 Mobil: 073 061 70 38
erik@equmeniakyrkananderstorp.se
Barn och familjepastor: Jennie Lund
Jennie är föräldraledig fr.o.m. juni.
www.equmeniakyrkananderstorp.se
Equmeniakyrkan Storgatan 29 334 32 Anderstorp
Gåvokonto för anonymt givande 6720-537 451 498
Swishnummer till församlingen 123 172 17 11
BG 221-3007
Facebook: Equmeniakyrkan Anderstorp
Instagram: equmeniakyrkananderstorp
Youtube: Equmeniakyrkan Anderstorp
VI STÖDER UNGDOMSARBETET I EQUMENIAKYRKAN ANDERSTORP
AB Peterson & Duhr • ABL Tråddetaljer AB • Akuzonkliniken
Almgrens Hårvård • A-LACK • Anderstorps Mek. Verkstad AB
Arvids Bok & Kontorcenter • AUDIO VIDEO • Bellis Blomsterhandel
Berndts Konditori • Bloméns Bygg Aktiebolag • Cramo Sverige AB
Elajo Elteknik AB • Elbyrån i Anderstorp AB • Enoc System AB
Epifatech AB • Fine Scandinavia AB • Forsbergs Metallduk AB
Golvabia AB • Handelsbanken • ICA Supermarket
Ingelsten & Co AB • Jarenmarks Måleri • Lingmerths Resebyrå
Lokala Vakten AB • Lopus AB • Mattssons i Anderstorp AB
Melins Metall AB • Nilenfors Trappindustri AB
Nylander El & Plast AB • Plastsystem H Helmetschläger AB • SEB
SM Johannesson AB • Specialplast Wensbo • AB Stenbergs Bilverkstad
Stigemyr & Karlsson Verktyg-specialisten • Svenska Oljebolaget AB
TKL Logistics AB • 2B Best Business AB • Valles Mode
Vibra Anderstorp • Wivox AB • Woody Bygghandel

STÖD VÅRA ANNONSÖRER!

EN KYRKA FÖR HELA LIVET DÄR MÖTET MED
JESUS KRISTUS FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN

Tillsammans
I hela mitt liv har jag ägnat mig åt sport. Både utövat själv men
även kollat på. Det är ett av mina stora glädjeämnen i livet. En
av de saker som idrotten har lärt mig är vikten att som grupp
TILLSAMMANS sträva mot ett och samma mål. I de lag jag har
varit en del av, där vi TILLSAMMANS strävat mot samma mål,
har vi klarat hinder som jag aldrig trodde att vi skulle klara.
I en tid som denna tror jag att just ordet TILLSAMMANS är av
största vikt. Vi har nämligen en motståndare som hela vårt
samhälle behöver möta och arbeta emot, COVID-19.
TILLSAMMANS är vi starkare och jag blir extra glad när
vi försöker stötta varandra i det vi nu står inför.
Så stort Tack till er idrottsföreningar,
matbutiker, politiker och andra
grupper och föreningar som
går den extra biten för att
hjälpa människor i
vårt samhälle.
Jag vill också uttrycka ett extra stort Tack till dig som jobbar
inom vården. Tack för din hängivenhet och omsorg i den här
minst sagt speciella situationen.
I bibeln berättas det om en Gud som inte överger sin
skapelse. En Gud som kämpar för människor och som är
beredd att göra allt för dem. Jag vill säga till dig och mig;
Gud står även vid vår sida idag och kämpar för dig och mig.
Gud är med oss i detta.
”Ty så älskade Gud världen” Joh. 3:16
Gud välsigne dig,
Erik Lund – Pastor, Equmeniakyrkan Anderstorp

EQUMENIAKYRKAN ANDERSTORP BEDRIVER SITT BARN OCH UNGDOMSARBETE GENOM EQUMENIA

Nu tar Equmenia sommarlov och är tillbaka igen till hösten.
Vi vill passa på att tacka alla barn och ungdomar för en härlig
termin! Till höger kan du se vilka olika aktiviteter som finns
i vår kyrka. Mer info om Equmenia hittar du i texten nedan.

SÖNDAGAR kl. 10.00 Aktiviteter för barnen
i samband med gudstjänsterna. Ålder: 4-12 år.
Barn 2-3 år är välkomna i vuxens sällskap.
Info: Christina Dybeck 070 631 21 47

Equmenia (tidigare SMU) är en rikstäckande
ungdomsorganisation och är Equmeniakyrkans barn- och
ungdomsarbete.
Equmenia består av cirka 350 lokala föreningar med runt
15 000 medlemmar. Varje vecka träffas ledare, barn och
ungdomar i en mängd olika aktiviteter som
innebandyträningar, scoutkvällar och tonårsgrupper.
Equmenia vill vara en plats där barn och unga blir sedda
och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra
och Jesus.

Sång o dansgruppen

GODis
TORSDAGAR kl.17.00-18.30
Info: Maria Stenberg 070 564 34 73
ulm.stenberg@hotmail.com
ålder: 4-12 år

Equmenia Anderstorp är en lokalförening kopplad till
Equmeniakyrkan Anderstorp. Vi har egen styrelse och
ansvarar för vår egen ekonomi.
Vår önskan är att finnas till för barn, ungdomar och föräldrar
i Anderstorp på bästa sätt. Vårt arbete grundar sig på kristen
tro och så här lyder Equmenias ledord: ”En plats där barn och
unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.”
Det finns inget krav att en deltagare eller medlem inom
Equmenia ska ha en bekännande tro. Vår längtan som ledare
är att dela det hopp som finns i den kristna tron: en Gud som
älskar och bryr sig om oss alla.

SCOUT
TISDAGAR kl.18.00-19.30
Info: Ing-Marie Wernvik 070 562 03 45
ingmarie@wernvik.se
ålder: åk. 1-6.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta
Cristina Thörn 073 848 25 24 eller någon av våra ledare
i respektive grupp.
Varmt välkomna till vår verksamhet i höst hälsar
Equmenia Anderstorp!

FREDAGAR jämn vecka kl.18.30-21.30
Info: Hampus Carlsson 076 171 97 04
ålder: åk. 6-9.

Equmenias styrelse:
Jennie Lund, Ing-Marie Wernvik, Hampus Carlsson,
Cristina Thörn, Maria Stenberg.
Info om Equmenias barn- och ungdomsverksamhet hittar du på:
www.equmeniakyrkananderstorp.se
Instagram: equmenia_anderstorp
Facebook: Equmenia Anderstorp
Frågor? Hör av dig till Cristina Thörn 073 848 25 24
Swishnummer till Equmenia 123 187 25 06 BG: 436-3974

Vill du få nya vänner, lära dig mer om
Gud och fundera på livets mening?
Gå då konfirmation hos oss!
För mer info: Erik Lund 073 061 70 38
www.equmeniakyrkananderstorp.se

