EQUMENIAKYRKAN ANDERSTORP BEDRIVER SITT BARN OCH UNGDOMSARBETE GENOM EQUMENIA

Hösten 2020
GODis
För dig som gillar att sjunga och dansa!
Vi ses torsdagar 17.00-18.00
Ålder 4-12 år. Start v 37.
Kontakt: Maria Stenberg 070 564 34 73
ulm.stenberg@hotmail.com

Söndagsbarn. 10.00 på söndagar, aktiviteter
för barnen i samband med gudstjänsterna senare i höst.
Barn 4 - 12 år. Barn 2 - 3 år är välkomna i vuxens sällskap.
På scouterna lär vi oss att elda, laga mat över
öppen eld, göra knopar och en massa annat
kul tillsammans. Välkommen med du också!
För åk 1-6, tisdagar 18.00. Start v 36.
Kontakt: Ing-Marie Wernvik 070 562 03 45
ingmarie@wernvik.se

Tonår
För dig i åk 6-9. Vi hänger och har kul
tillsammans på fredagar udda veckor,
18.30-21.30. Start v 36. Välkommen!
Kontakt: Hampus Carlsson 076 171 97 04

Innebandy i Töråshallen.
15.30 - 17.00. Ålder 13 år och uppåt.
För tillfället uppehåll. För info, kolla
hemsida eller sociala medier.
Kontakt: Oliver Carlsson 073 539 83 14

Klurige Göran.
Söndag 15 november 16.00.
Gudstjänst med alla åldrar. Bibeldrama,
överraskningar och klurigheter, allt kan
hända när Klurige Göran är med.

Equmenias loppis blir lördagen den 17 april 2021.
Vi tar emot saker till loppisen: Onsdag 23 sep. 17.30 - 19.00.
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
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
Gela Plast 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

Hösten 2020 startar
konfirmationsläsning i
Equmeniakyrkan och du
som är född 05 eller 06
har möjlighet att vara med.
Under konfaläsningen tar
vi upp de stora frågorna
som de flesta människor
funderar över ibland. Frågor om Gud, tro, självbild, kyrkan,
relationer och mycket mer.
För mer info: se hemsidan eller kontakta
Erik Lund. 073 061 70 38, erik@equmeniakyrkananderstorp.se

Information om läget
I denna annorlunda tid vill vi som kyrka ändå fortsätta att vara
just kyrka. Vi vill finnas till för just dig även denna höst! När vi
inte kommer att kunna göra som vi alltid har gjort så försöker
vi hitta nya vägar framåt för att förmedla Jesus till vår byggd.
Under nuvarande omständigheter är det svårt att planera
framtiden och därför också svårt att komma ut med rätt
information lång tid i förväg. Följ oss därför på facebook,
instagram och vår hemsida för att få aktuell information.
Gå gärna in på vår youtube kanal där vi sänder de flesta
av våra gudstjänster.
Guds välsignelse, Equmeniakyrkan Anderstorp

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Lämna avtryck

Återkommande samlingar

Idag gick jag runt på kyrkogården
här i Anderstorp. Jag vandrade
bland gravarna och läste på
gravstenarna. Tänk, alla dessa
människor som har gått före och
som inte finns bland oss idag. En
del fick leva länge, en del bara
några år. Någon rycktes upp mitt i
livet och andra fick leva längre än
vad någon trott. Jag svindlas av
tanken att alla dessa förmodligen
har gått på gatorna här i
Anderstorp. En del har jobbat på
fabriken och någon startade
fabriken. En annan jobbade på
posten och någon var lärarinna.
Det som alla dessa har gemensamt är att de har lämnat spår
efter sig. De har gjort avtryck, både positiva och negativa, det
gör vi alla, vi lämnar avtryck. Vad tror du att du lämnar för
avtryck? En som lämnade avtryck och som gör det än i dag, är
Jesus. Läser du bibeln och evangelierna möter du bilden av en
man (Jesus) som påverkade sin omgivning oerhört positivt. Han
stod upp för de svaga och utsatta. Han gav människor en andra
chans och gav sitt liv för andra. Han roffade inte åt sig och
tänkte inte bara på sig själv. Hans budskap till de som ville följa
honom var: älska Gud och älska din nästa som dig själv. Jesus
uppmanar oss att följa honom och hans exempel, att lämna
goda spår efter sig och att lita till Gud. Och min fråga är, vill du
denna höst anta den utmaningen tillsammans med mig?
Guds frid,
Erik Lund – pastor Equmeniakyrkan Anderstorp

Mariaringen: Inställt tills vidare!
RPG: Samling för daglediga första torsdagen
i månaden 14.30-16.00. Start 1 oktober.
Ekumenisk bön med nattvard: Torsdagar 9.00-9.30.
September och november i Equmeniakyrkans kyrksal.
Oktober och december i Mariakapellet, Sv. kyrkan.
Bönesamling:
Lördagar 18.00-18.30. Start 12 september.
Gudstjänst:
Söndagar, oftast kl. 10.00. Från och med 4 oktober är
gudstjänsterna planerade att vara i kyrkan i anpassad form.
Aktuell information om det som händer hittar du på
www.equmeniakyrkananderstorp.se

Klädinsamling till Ukraina
Hela och rena kläder mottages tacksamt
24-26 sep. Torsdag o fredag 17.00-19.00.
Lördag 10.00-12.00.

Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

Till jordens yttersta gräns
Under hösten 2020 och våren 2021 kommer temat
”Till jordens yttersta gräns” att prägla vår kyrka. Temat utgår
ifrån bibelboken Apostlagärningarna där vi får
följa den första kyrkans framväxt i världen.

Temaåret kommer att märkas genom bl.a.
våra gudstjänster. Kom gärna och var med
på resan genom apostlagärningarna.

Ekumeniska samlingar

Stickcafé
Vi träffas den 17 september och
12 november 18.30.
Ung eller vuxen, man eller kvinna,
alla är välkomna även om man
saknar stickor eller nål och tråd.
Alla kan vi umgås och fika!

Gubbaröra
Torsdag 22 oktober 19.00.
En kväll för män i alla åldrar,
kvällsmacka.
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 tills vidare.
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

Livets frågor: Equmeniska temakvällar som
behandlar hela livets olika områden.
Torsdag 24 september 18.00 och 19.30.
(Max 50 personer varje föreläsningspass)
”Våld i nära relationer” - en föreläsning
med Charlotta Skarphagen, om att hitta tillbaka
till livet. Församlingshemmet, Svenska kyrkan.
Kostnad 50 kr (går oavkortat till kvinnojouren).
Du måste anmäla dig genom att fylla i ett anmälningsformulär på
www.svenska kyrkan.se/anderstorp eller ringa till
Anna-Karin Gabrielsson på 0371 831 31.
Torsdag 19 november 19.00 .
”Dokumenterade mirakler” - Sker mirakler
idag, och går de i så fall att dokumentera?
Hur förhåller sig vetenskap och bön till
varandra? Micael Grenholm, föreläsare och
pastor, ställer dessa frågor på sin spets
i ett försök att i denna föreläsning,
belägga det övernaturligas existens.
Lokal och utformning meddelas senare.

Till tröst
Torsdag 29 oktober 17.00 och 19.00.
Ekumenisk samling i Svenska kyrkan med
musik, texter, böner och eftertanke inför
Allhelgonahelgen. Du måste anmäla dig
genom att fylla i ett anmälningsformulär
på www.svenska kyrkan.se/anderstorp
eller ringa till Emma Tolf på 0371 831 34.

