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Kära församlingsmedlemmar!

Maj är på uttåg och vi går in i juni. Nu på söndag den 3 juni kommer Reine Jansson från Halmstad 
hit och predikar. Efteråt är det församlingsmöte där följande kommer att tas upp (med reservation 
för ändringar): medverkan på Ljus i Alingsås, hemgrupperna, rapport från fotbollskonfirmationen, 
ekonomin, Jonas anställning och ett förslag från styrelsen om tillsättningen av medlemmar i försam-
lingsrådet. Ifall du har några funderingar ta gärna med dem. 

Jonas Ljunggren börjar som präst hos oss den 20 augusti, men kommer att dyka upp härikring även 
innan dess. Den 10 juni kl 10 är det prästvigning i Skara domkyrka. Britt Lenells och Peter Klason 
kommer att vara där, och det är öppet för vem som helst mer som vill komma. Den 17 juni kl 10 ska 
Jonas vara med på den ekumeniska gudstjänsten som hålls under Potatisfestivalen, och på så sätt bli 
presenterad för alingsåsarna. (Ett bra tillfälle för oss att både heja på Jonas och träffa andra kristna i 
stan.) Han kommer även att hjälpa till på konfirmationslägret på Hjälmared. 

På konfirmationslägret, som är mellan 19 juni och 14 juli, kommer också Kerstin Karlsson att med-
verka som musikansvarig för de 65 ungdomarna. Tänk både på Kerstin och på alla konfirmanderna 
när du ber. Det är viktiga veckor i mångas liv!

I lördags den 26 maj var kyrkan fullsatt av släktingar och vänner till fotbollskonfirmanderna, som 
hade sin avslutningsgudstjänst. Peter Klason och Peter Lindroos höll i en dramatiserad predikan 
som visade kärnan i kristen tro på ett enkelt och tydligt sätt för publiken, många som sällan eller 
aldrig går till kyrkan. Marta Klason hjälpte till med bibelutdelningen och Sven Prytz gjorde en gedi-
gen insats som holländsk fotbollsspelare.

Den uppmärksamme har lagt märke till att anslagstavlan utanför kyrkan har fått sig ett lyft, närmare 
bestämt från gräsmattan upp på kyrkväggen. Michael Holton och Mattias Åkerman (Andreas 
elektrikerbror) ordnade med den efterlängtade flytten, bara lite finputsning återstår.  
 
Styrelsen träffas igen den 14 juni. Säg gärna till om du önskar att något särskilt ska tas upp. Pro-
tokollet från det senaste mötet (24 maj) 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 – 0706-80 91 31, 0322-189 32

Nu har det varit pingst. Tänk att Guds egen Ande bor i oss! “Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan 
genom den Helige Ande, som han har gett oss.” (Romarbrevet 5:5) För många är den här försom-
martiden rätt fullpackad av saker som ska göras, och tiden är knapp. Men ha ändå Gud främst i ditt 
hjärta och håll dig nära honom, han är din “själs älskade” och din Herre.

Hälsningar Styrelsen
genom Anna Maria Lindberg
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