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Kära församlingsmedlemmar!

Härligt att sommaren är här! Även om det fortfarande är lite regnigt till och från kan man ha sina 
sköna stunder i hängmattan eller solstolen, med lite lummig grönska runtomkring och ett och annat 
bi som surrar förbi, idogt arbetande så att vi kan äta honung på hösten och minnas sommaren som 
var... Ett hett hängmattetips är att lyssna till någon av alla vårens inspirerande predikningar som lig-
ger ute på hemsidan, och påminna sig om något som anti-våldshjälten Gandhi en gång ska ha sagt: 
“Ni kristna har i ert ägo ett dokument [Bibeln] med tillräcklig kraft att spränga hela civilisationen i 
bitar, att vända den här världen upp och ner, att bringa fred till denna av krig sönderslitna värld.” 
Något att tänka på medan isen smälter i colan och Ledin skrålar från grannens radio... 

Vi vill förstås börja med att säga välkommen till Jonas Ljunggren, vår nye präst/pastor! I skrivande 
stund är han i full färd med arbetet på konfirmationslägret ute på Hjälmared och sedan finns han i 
kyrkan från och med den 20 augusti. Det är mycket att sätta sig in i med ett nytt arbete så vi vill att 
Jonas ska få tid att lära känna de olika delarna av församlingen. Första två månaderna eller så blir 
därför lite av en inkörningsperiod och den ska vi tillsammans försöka göra så rolig och trivsam som 
möjligt. Kom gärna på mötet 26 augusti, då predikar Jonas och efteråt är det lite extra tilltaget 
välkomstfika. 

Påminner också återigen om församlingsdagen 2 september som är på Hjälmared. Ett bra sätt att 
lära känna varandra lite bättre. Det är också fritt fram att lämna förslag till nya medlemmar i för-
samlingrådet. Valet blir senare i höst, innan oktobers utgång.

Sommaren brukar ju medföra en lite traditionell dipp i ekonomin, inte konstigt när huvudet är fullt 
av semesterresor och altanbyggen och glassinköp. Kom gärna ihåg att ge ändå när du får tillfälle, 
särskilt med tanke på att församlingen har löneansvar för 50% av Jonas lön under konfirmationslä-
gret, och även för att vi ligger ett par tiotusen under budget. 

Styrelsen träffas igen den 16 augusti. Säg gärna till om du önskar att något särskilt ska tas upp, det 
är uppskattat. Protokollet från det senaste mötet (14 juni) hänger på anslagstavlan inne på kontoret. 

Vid ändringar i programmet, meddela dessa fyra: 
• Britt Nyrenius (annons i tidningen) - b.nyrenius@telia.com, 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) - ronny.carlsson@efskyrkan.se, 0706-67 24 50

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

Ta hand om er själva och varandra och ha en härlig, välsignad sommar!

Hälsningar Styrelsen
genom Anna Maria Lindberg
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