
Nyhetsbrev augusti 2012

Kära församlingsmedlemmar! 

Vi börjar blicka framåt mot hösten men sommaren är inte slut än, vi har förhoppningsvis härliga 
augusti- och septemberdagar kvar med grillning och varma klipphällar. För de flesta ligger ändå 
själva semestertiden bakom och vardagen har rullat igång. Under sommaren har det varit lugnare i 
kyrkan än annars på året men gudstjänst har ändå firats varje söndag tillsammans med 
Frälsningsarmén. Från fredagsbönegruppen har vi också fått rapport om att man inte har tagit 
sommarlov utan hållit ställningarna. Gott att höra!

Annars vill vi förstås börja med att hälsa Jonas Ljunggren hjärtligt välkommen. Från den 20 augusti 
är han anställd hos oss och i Töllsjö, men som tidigare har skrivits har han ju redan varit i gång på 
konfirmationslägret på Hjälmared i somras. Kom och hälsa Jonas välkommen på söndag den 26e då 
det är välkomstsamkväm efter mötet. Tänk på att ta hand om vår nye pastor alldeles särskilt den 
första tiden. Bjud honom på något gott att äta, ta med honom på en stadsvandring, gå och bowla 
eller något annat trevligt, och försök framför allt att inte racka ner för mycket på Elfsborg tills han 
har blivit lite varmare i kläderna... 

Församlingsdagen den 2 september närmar sig med stora steg. Vi är på Hjälmared och hoppas att 
vädret blir bra så att vi kan vara utomhus delar av dagen. Det kostar 120 kr för vuxna (gratis för 
barn) och då ingår middag och eftermiddagskaffe. Anmäl dig gärna på anslagstavlan i kyrkan eller 
maila/ring till Britt Lenells så vi får ett hum om hur många som kommer. Skulle du glömma bort att  
anmäla dig går det utmärkt att dyka upp ändå och göra dig själv till en glad överraskning. Vi ser 
fram emot en rolig dag tillsammans med Gud och varandra!

Både för förra årets fotbollskonfirmander och för de konfirmander som var med på lägret i somras 
finns behov och önskemål om att kunna fortsätta mötas. Om du är intresserad av att hjälpa till med 
detta så hör av dig till Peter Klason. Fotbollskonfirmationen är annars snart igång med en ny säsong 
och tiotalet konfirmander. Ta med både ledare och ungdomar i dina böner om du har ett hjärta för 
detta.

Något annat som börjar närma sig är Lights in Alingsås, då vi kommer att hålla kyrkan öppen på 
fredagar mellan 19 och 22. Vill du vara med (t ex i serveringen, som värd eller som utställare) kan 
du antingen skriva upp dig på listan på anslagstavlan eller höra av dig till Anna Maria Lindberg 
eller Mirjam Hallenrud. Måndag 3 september kl 18 är det träff i kyrkan för alla som är intresserade 
att vara med i det kreativa arbetet med ljud, ljus, konst, bild, blommor eller liknande. Kom gärna 
om du är intresserad!

På lördag den 25 august är det bönedag 9-18. Vi vet att Guds verk har sin grund i våra böner så 
glöm inte bort denna den viktigaste delen av vårt församlingsliv. Jesus uppmanar oss att vara 
vaksamma och bedjande. 

Tack för de gåvor som har kommit in under sommaren. Även om vi ligger under budget så har 
givandet under sommaren varit lite bättre än tidigare år. Vår duglige kassör meddelar också att det 
snart kommer ett inbetalningskort för medlemsavgiften, som är på 200 kr. Gör honom glad och 



betala in den så snart du kan. Ifall du får ett sådant utskick fastän du redan har betalat kan du göra 
dig nöjet att riva inbetalningen itu och slänga den i soptunnan. 

Hjälp behövs! I dagsläget bemannas projektorn av ett fåtal personer och oftast 
får Michael som är ansvarig göra jobbet. Det är en enkel uppgift (yes indeed, 
väldigt enkel) som de allra flesta av oss kunde hjälpa till med. Så tveka inte 
utan anmäl dig för tjänstgöring! Ring eller smsa till Michael (numret finns här 
nedan) eller hugg tag i honom på något möte. En mycket uppskattad insats! 

Så en uppmaning: om du är siste person i kyrkan måste du låsa efter dig! Vid 
några tillfällen i sommar har man funnit att dörren står olåst när man kommer 
till en tom kyrka. 

Hör gärna av dig om du önskar att något särskilt ska tas upp på nästa styrelsemöte. Protokollet från 
det senaste mötet (16 augusti) hänger på anslagstavlan inne på kontoret. I samband med detta en 
påminnelse om att det fortfarande är fritt fram att lämna förslag till nya medlemmar till 
församlingrådet. 

Vid ändringar i programmet, meddela dessa fyra: 
• Britt Nyrenius (annons i tidningen) - b.nyrenius@telia.com, 0302-31659
• David Larsson (annonstavlan) - david@dlarsson.com, 0734-219405, 0322-16526
• Michael Holton (projektoransvarig) - michael@holton.se, 0706-799603, 0322-16268
• Ronny Carlsson (hemsidan) - ronny.carlsson@efskyrkan.se, 0706672450

Vid bokning av kyrkan, kontakta:
• Ann-Marie och Mats Erlandsson - 0706-809131, 0322-18932

Avslutningsvis skickar vi med påminnelsen från Marthas predikan i söndags att allt vi är och gör, 
och alla gåvor Gud ger oss genom sin Ande, endast får sitt värde genom kärleken. Älska Gud och 
älska dina medmänniskor! Sådan är vår kallelse, även när tillvaron är full av det jordiska. 

Med önskan om allt gott,
Hälsningar Styrelsen
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