
Nyhetsbrev januari 2013

Hej allesammans!
 
Hoppas att julen har varit bra och att det är ett gott nytt år så här långt! Det var ganska många 
människor som kom till kyrkan på julafton för att fira jul och äta mat tillsammans, och det var flera 
som var med och hjälpte till, så man kan säga att julens budskap verkligen blev omsatt i praktiken. 
Tack till alla som var med!

Den 2 mars kl 16.00 är det årsmöte och man kan lämna in motioner fram till den 3 februari. Efter 
årsmötet kommer det att vara en församlingsfest för alla, med mat och allehanda roligheter... Den 
27 januari kl 18.00 är det Förintelsens minnesdag i Christinae kyrka, med besök av författaren Lena 
Einhorn och riskspelman Per Nils Johansson. Karl Erik Appelfeldt är tillbaka efter sin långa resa till 
Sydamerika och kommer att ge en reserapport och vittnesbörd. Återkommer med datum och tid. 

De tre första lördagarna i februari blir det musikkvällar i kyrkan. Då kan man komma och fika och 
umgås och samtidigt lyssna på sång och musik i en trivsam och enkel atmosfär - bra tillfälle att ta 
med vänner och ha det trevligt tillsammans!

Scoutplaneringen inför hösten är nu igång för att kunna ta hand om de barn som börjar växa ur 
söndagsskolan. Jonas och Josef är kontaktpersoner. Det finns även önskemål om att vi har en 
alphakurs till hösten, eventuellt alldeles efter Ljus i Alingsås ifall vi är med i år igen (och det 
hoppas vi, beroende bl a på hur slingan går).  

Ett par praktiska detaljer. På expeditionen kommer det att sättas upp en lista där man kan notera 
ifall t ex en glödlampa har gått sönder eller om en vattenkran läcker, så kan fastighetskommittén 
(Eje och Tore) åtgärda det. För den som vill låna musikinstrument från kyrkan går det bra, bara man 
först hör med Andreas Blomqvist. 

Nästa styrelsemöte är den 7 februari, så hör gärna av er om det är något ni vill ska tas upp där. Vi 
hälsar Andreas Friberg hjärtligt välkommen in i församlingen, och önskar all Guds välsignelse till 
Karin och Jonathan Hallengren som byter till Västra Bodarna missionsförsamling, och Gabriel 
Hasselteg som också har önskat utträda ur församlingen.  

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

“Ända till er ålderdom är jag Denne, och till dess ni blir grå ska jag bära er. Så har jag hittills gjort, 
och även i fortsättningen ska jag stödja er, jag ska bära och rädda er.” Jesaja 46:4. Guds löfte är med 
oss varje dag.

God fortsättning önskar styrelsen!
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