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Kära församlingsmedlemmar!Påsken står för dörren och vi påminns om Jesu lidande och seger på korset, som är grunden för våra liv och vår frihet. “Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus.” (Ef 2:5-6). Olof Edsinger predikade den 4 mars om att lid-ande och seger går hand i hand och Jesus säger strax innan han blir fängslad: “I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” (Joh 16:33). Låt oss bäras och in-spireras av dessa ord!Först det senaste i pastorsfrågan. Den 18 mars var Jonas Ljunggren här för intervju med styrelserna från Alingsås och Töllsjö och provpredikan med efterföljande frågestund. En sam-manställning av Jonas svar hänger på anslagstavlan inne på expeditionen för den som är int-resserad. Jonas kommer tillbaka den 15 april, då alla får ytterligare ett tillfälle att träffa honom och höra honom predika. Det mötet är i Töllsjö kl. 10.00, och det innebär att det utannon-serade församlingsmötet här är inställt. En eller ett par bilar kommer att avgå från kyrkan kl 9.30 för den som önskar ha skjuts till Töllsjö. På församlingsmötet 1 april informerade vår or-dförande Britt Lenells om att Johannes Sköldengen åter har uttryckt sin önskan att komma på intervju och provpredikan, efter att han tidigare dragit tillbaka sin ansökan. Efter förnyad kon-takt med styrelsen som givit honom en klarare bild av tjänsten och församlingen vill han gärna komma hit igen. Det blir på en extrainsatt gudstjänst den 9 april (Annandag påsk) kl. 17.00. Josef Backhans är mötesledare och Joakim och Cecilia Strandberg leder sången. Efter mötet blir det tillfälle för alla medlemmar att ställa frågor till Johannes. Utöver dessa två finns inga aktuella kandidater till pastorstjänsten.För senaste uppdatering och mer detaljerat program gå in på www.efskyrkan.se/kalenderPå ljud- och bildfronten händer det också saker. Våra erfarna ljudtekniker Hans Svensson och Ronny Carlsson har hållit en kurs i ljudteknik för en grupp intresserade, så vänta er en del nya ansikten bakom mixerbordet framöver. Nya trådlösa mikrofoner köps in denna veckan. Mi-chael Holton har arbetat med att förenkla skötseln av projektorn. Nu kan praktiskt taget vem som helst hantera den, efter en liten och enkel introduktion - ett utmärkt sätt att hjälpa till på gudstjänsterna. Är du intresserad? Kontakta Michael (se uppgifter nedan), han välkomnar med glädje alla som önskar vara med. Flera av församlingens medlemmar träffas i hemgrupper, där man delar livet och tron i ett mindre sammanhang. För dig som inte är med i en hemgrupp men gärna skulle vilja finns det numera ett kuvert uppsatt på anslagstavlan i foajén. Där kan du lägga en lapp med ditt namn så hjälper Kerstin Karlsson från församlingsrådet till med att ordna det. Det finns en önskan både hos styrelsen och och på andra håll om att ta upp arbetet med att utveckla hemgrupper-na som en naturlig och nödvändig del av församlingslivet, så det är någonting som vi alla i för-samlingen uppmuntras till att be och tänka över den närmsta tiden.Distriktet hade sitt årsmöte på Hjälmared den 24 mars. Solen sken och vattnet glittrade utan-för, och alla som var där fick del av en härlig inledande gudstjänst, inspirerande seminarier och en verksamhetsberättelse som lyfte fram allt det glädjande som sker inom EFS. Den finns uppsatt på expeditionens anslagstavla. Från vår församling deltog David Larsson, Katarina Backhans, Anna Maria Lindberg, Astrid Pettersson och Nils-Gunnar Pettersson. 



Säsongens alphakurs med sin enda deltagare avslutades i onsdags. Tack alla som har varit med och alla som har bett! Vi siktar på en ny möjlighet att hålla alphakurs i höst. På tal om att dela evangeliet så fortsätter arbetet på fredagskvällarna, då några av församlingens medlem-mar finns till hands på stan för de människor som rör sig där. Bär dem gärna i dina böner! Vill du vara med kan du prata med Andreas Åkerman eller Ulf Green. Vi påminner om städdagen som är lördagen 21 april. Samling sker kl 9 med minst två stycken från varje ansvarsgrupp. Inga förkunskaper behövs, så tveka inte att sluta upp!Heléne Werlefors har lämnat församlingen och flyttar till Göteborg. Vi är glada för de år hon varit tillsammans med oss och önskar henne allt gott framöver.Vid ändringar i programmet, meddela dessa fyra: 
• Britt Nyrenius (annons i tidningen) - b.nyrenius@telia.com, 0707-98 42 57, 0302-316 59
• David Larsson (annonstavlan) - david@dlarsson.com, 0734-21 94 05, 0322-165 26
• Michael Holton (projektoransvarig) - michael@holton.se, 0706-79 96 03, 0322-162 68
• Ronny Carlsson (hemsidan) – 672450@telia.com  0706-67 24 50, 0322-67 24 50  

Vid bokning av kyrkan, kontakta:
• Ann-Marie och Mats Erlandsson – 0706-80 91 31, 0322-189 32Till sist, låt oss uppmuntra varandra och bära varandra i bön och kärlek när vi nu går in i vårens tid. Varför inte passa på att bjuda hem några du inte känner så bra i församlingen på en bit mat eller en kopp kaffe?Hälsningar Styrelsengenom Anna Maria Lindberg
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