GUDSTJÄNSTER I KYRKAN (max 50 personer/samling)
Från och med oktober månad är du välkommen att fira gudstjänst på
plats i Equmeniakyrkan. Det innebär också att de sändningar som
gjorts av gudstjänster på facebook upphör.
För att på bästa sätt följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten har gett oss angående covid-19 inbjuder vi till två gudstjänster.
En som börjar klockan 10.00 och en som börjar klockan 11.15.
Efter respektive gudstjänst inbjuder vi till enkelt kyrkkaffe.
Eftersom förutsättningarna för offentliga samlingar kan förändras
framöver har vi inte tagit fram ett komplett program.
Vi får nöja oss med att inbjuda till gudstjänst varje söndag i
Equmeniakyrkan Ekenässjön. I övrigt hänvisar vi till det som annonseras
via predikoturer i Vetlanda-Posten och via vår hemsida
www.equmeniakyrkanekenassjon.se.
Kyrkan är öppen för bön onsdagar kl. 09.30 ojämna veckor
Bibelsamtal i kyrkan onsdagar kl. 09:30 jämna veckor

PROMENAD Måndagar kl. 09.30 Samling vid Equmeniakyrkans entré
mot Allégatan. Inställt vid regn. Medtag eget fika.

MATKASSAR
Behöver du pga Covid 19 hjälp att
handla?
Beställ hos Coop senast tisdag så
kör vi ut matvarorna varje onsdag.

HÖSTGÅVA
Tänk gärna lite extra på
Equmeniakyrkan Ekenässjön
även ekonomiskt under hösten
Bankgiro: 686-8285
Swish:
123 106 55 49

www.equmeniakyrkanekenassjon.se

Intervju med Maja Mattsson

människor möjlighet att få lära känna
Jesus. Som en fortsättning kommer vi
att ha mindre grupper där man får
fördjupa sin tro och utifrån det växa
mer i sitt lärjungaskap. Allt för att man
sedan skall kunna få andra människor
att växa och lära känna Jesus.

Hur lärde du känna Jesus?
Jag lärde känna Jesus när jag var 15
år genom att en kompis tog med mig
till kyrkan. Den gången var ett team
där ifrån USA och det var första
gången som jag hörde talas om
Jesu kärlek utanför skolans ramar.
Den kvällen och vad jag kände och
Vem är Maja?
upplevde i mötet med Gud och
Jag är uppvuxen i Olofström i
människor. Det gjorde att jag kände
Blekinge. Där har jag lämnat min faen längtan efter att förstå mer och
milj som består av mina föräldrar och utifrån det stannade jag kvar i
lillebror. Under min uppväxt har jag
gemenskapen.
framför allt sysslat med dans och
musik. Under förra året flyttade jag
Vad ser du fram emot att få uppleva
hemifrån till Aneby och bibelskola
här?
Livskraft. Där fick jag fördjupa mig i
Jag ser fram emot att få se hur mänmin tro och uppleva mycket roligt.
niskor, både unga och gamla, får inse
Vad förde dig till vårt samhälle?
Var här med mitt praktikteam från
bibelskola Livskraft. Under tiden som
jag gjorde min praktik här kände jag
en längtan att få komma tillbaka för
att fortsätta arbetet här då jag kände
att det fanns mer att göra tillsammans med ungdomarna i Ekenässjön
och mer att berätta.
Berätta om vad då?
Få berätta om vem Jesus är och
hjälpa unga människor att förstå vad
det är att tro på Jesus och vara lärjunge idag. Jag tror att det är viktigt
med lärjungaträning i vår tid.
Vad tänker du är lärjungaträning?
Vi kommer att på tonår ge unga

vem Jesus är och att de väljer ett liv
tillsammans med honom.
Hur vill du berätta om Jesus?
Vill berätta genom att leda med mitt
liv och skapa goda tillfällen att samtala om vem Jesus är och vad han
har gjort

Vad utmanar dig nu när du flyttat hit?
Det är en utmaning att ha lämnat familjen och alla mina kompisar. För att
flytta till en ort som jag inte egentligen känner. Men för mig var det så att
jag kände att Jesus utmanade mig till
det. Nu är jag här och hoppas att på
det viset få göra det Jesus vill genom
mig i Ekenässjön.
Vi hälsar Maja varmt välkommen till
vårt samhälle och Equmeniakyrkan.

Full fart i Equmenia
Varje onsdag mellan 18.00-19.30
träffas ungefär 40-50 scouter.
Om du går i 2:an eller 3:an är du
välkommen till Spårascout.
På scouterna träffas alla som går i
4:an och uppåt. Scouten är alltid
utomhus.
Så kläder efter väder.
De lär sig att hantera yxa, kniv, såg,
göra knopar och att samarbeta i
patrullen. De bygger vindskydd
och eldstad. Ibland gör de övernattningar i något av sina vindskydd.

KONFIRMATION

I år har vi ett samarbete
med Equmeniakyrkan i
Ingarp.
För mer information
kontakta Stefan Pantzar,
070-325 00 63 eller mejla
Varje fredag träffas 40 – 50
tonåringar. Först lite innebandy i
sporthallen kl. 19.00 (om man vill,
vågar och kan). Men det stora
gänget träffas kl. 20.00 i Café
popcorn i Equmeniakyrkans
bottenvåning. Man fikar, snackar,
myser. Kanske lite bordtennis eller
någon lek eller sällskapsspel
Söndagsskolan träffas på söndagar
kl. 10. I söndagsskolan träffas barn
som har fyllt 4 år. Under samlingar
pratar vi om berättelser från bibeln,
leker och pysslar.

pastorn@equmeniakyrkanekenassjon.se

CAFÉVAGNEN
Vetlanda torg fredagar 22.00
Ekenässjön ansvariga
13 november
7 februari 2021

Equmeniakyrkan
Ekenässjön
SÖNDAGSSKOLA
Från 4 år och uppåt
SÖNDAGAR 10.00 - ca 10.45

SCOUTKVÄLLAR
ONSDAGAR 18.00-19.30
Spårarscout, åk 2 - åk 3
Upptäckar– och Äventyrarscout, åk 4 och uppåt

PULS OCH TONÅR
Årskurs 7 och uppåt
FREDAGAR
Puls 19.00 i idrottshallen
Tonår 20.00 fika, häng och
andakt

1 VOICE ungdomskör
Årskurs 6 och uppåt
TORSDAGAR 18.30-19.30
Frågor om 1 Voice?
Ring vår musikledare
Monika Sennerstrand
076-822 96 65

EQUMENIAS
MEDLEMSAVGIFT
För 100:-/helår blir man
medlem och får rabatt på
läger och omfattas av vår
kollektiva olycksfallsförsäkring. Mer info hos ledarna.

www.equmeniakyrkanekenassjon.se

Adress: Allégatan 1
574 50 Ekenässjön
Telefon: 0383-302 71 expedition
Pastor: Stefan Pantzar
070-325 00 63
pastorn
@equmeniakyrkanekenassjon.se

Musikledare:
Monika Sennerstrand
076-822 96 65

monika.sennerstrand@telia.com

Ungdomsledare:
Maja Mattsson
076-837 46 34

ungdomsledaren
@equmeniaekenassjon.se

Vice församlingsföreståndare:
Gunilla Hugosson
070-798 55 30
gunilla.hugosson@gmail.com

Ordförande:
Britt-Marie Vidhall
072-323 07 36

ordforanden
@equmeniakyrkanekenassjon.se

Kassör: Monica Olson
070-583 08 00
monicaolson@outlook.com

Equmenias ordförande:
Pernilla Holmquist
073-204 01 26

ordforanden
@equmeniaekenassjon.se

B-giro: 686-8285
Swish: 123 106 55 49

DANS
Se ruta på föregående sida

