
Månadsbrevet
september

Hej kära församling!
Nu är sommaren äntligen slut och det är dags för oss
att dra i gång igen! Hallå… Hur kul!?!
Faktum är att när vi skickar ut detta brev i början av
September så har vi redan dragit i gång med en hel del
saker i kyrkan. Scouterna är i full gång med sina
aktiviteter, Bodakyrkans Ungdom med ledare har
samlat för att fundera över hösten och både
församlingsledardagen och vårt Nära-läger har gått av
stapeln! Dessutom så har vi fått fira tre stycken
gudstjänster på plats i kyrkan. Jag vet inte hur du
känner inför detta men det ger i alla fall mig energi
men framförallt ger det hopp! 

Det kommer bli en höst med förhoppningsvis mycket
gemenskap, med en hel del saker som vi känner igen
och som vi saknat men också lite nytt, fräscht och
spännande. 

Ja det är nämligen dags att säga Välkommen hem,
vänner! Välkommen hem till just din församling. För så
här efter sommaren, så här när pandemin har börjat
lätta något så är det dags att säga till varandra
Välkommen hem! För det är ändå så vi vill tänka och tro
om vår kyrka, om vår församling, att det är en plats
som vi får lov att kalla hem. En plats där du får känna
dig välkommen precis så som du är! Men vi vill också
säga Välkommen hem till Gud. Till honom som
välkomnar dig med sin öppna famn precis som du är! 
Därför så har vi under fyra veckor i början av hösten i
församlingen detta som ett litet uppstarttema just
dessa orden: Välkommen hem! Ett tema där vi vill säga
till dig som varit medlem hur många år som helst,
Välkommen hem, där vi vill säga till dig som varit
medlem inte alls så länge, Välkommen hem, där vi vill
säga till den som sett våra webb-sändningar och blivit
nyfiken på församlingen eller den som sett våra skylt
när den personen gått förbi vår kyrka, Välkommen
hem! 
Så vänner, Välkomna hem!

Under den här hösten så kommer vårt veckobrev att
förändras lite. Det kommer att gå från att vara just ett
veckobrev (läs vartannat veckobrev) till att bli ett
månadsbrev! Varför då? Dels för att både jag (Kalle) och
Sara kommer få mycket mer att göra nu när
restriktionerna börjar lätta, vilket är väldigt roligt och
bra! Och dels för att vi känner att vi vill ha lite mer
kontinuerlig kontakt med församlingen än på
kvartalsbasis som Nytt gav tidigare. 
Så detta är helt enkelt premiär! Premiär för september
månads månadsbrev! Håll till godo!

 

Ungdomarnas sommar!
Denna sommar har varit fylld med roligheter och aktiviteter för alla
ungdomar. Vi har spelat minigolf, vi har varit på hajk och haft
övernattning i kyrkan. Vi har även badat och åkt iväg på äventyr och vi
har även fått samtala kring tro och haft små andakter.
Ja, mycket har hänt. Vi har varit en samlad grupp på ca 10-12 st som
samlats varje gång, vi har också fått besök från andra håll av b.la
föredetta ungdomsledaren Hanna, det vart ett kärt återseende. Ibland
har även kompisar och kusiner varit med i sommar på våra roliga
aktiviteter. 
Lite bilder på gänget från sommaren kommer här!

Barn & Ungdom

Scouter:
Scouterna har dragit igång och vi ses jämna veckor på onsdagar
kl.18-19.30 för aktiviteter. 
Känner du någon som är född 2012-2013 och är sugen på  att
prova på scouterna så startar vi igång en pp (prova på) patrull med
första träff den 22/9. 

Ungdomsalpha
Samlingar för unga att få diskutera och samtala kring tro och olika
värderingar. Detta sker i samband med Gudstjänster jämna veckor.
Ålder från 10 - ca 14.

Origo: 
Tonårskvällar  på fredagskvällar jämna veckor mellan kl. 19-22. Vi
samlas för lekar, olika aktiviteter, skratt, fika och avslutar våran kväll
tillsammans med en andakt.  
Du är varm välkommen med på detta om du är eller ska fylla 13 år
detta året.

Gymnasiegruppen
Detta är en ny grupp för denna terminen. Vi välkomnar de lite äldre
ungdomarna in till snack och fördjupning av tro, kanske kan man
även kalla detta för "efter konfirmationen". 
Detta startar vi på prov nu på fredagar kl.18 (jämna veckor, innan
origo.)



Händer i Bodakyrkan - September

v.35
Ons 1/9 – BU’s ledarfest/ledarsamling
Sön 5/9 – Vittnesbördsgudstjänst med nattvard
klockan 11.00. Vi fortsätter vår temaperiod
Välkommen hem! Vad har pandemin gjort med din
relation med Gud? Medverkande bl.a. Pär Sundbaum
och Mattias Engström.
 Vill du dela något på temat? Kontakta Pär Sundbaum.

v. 36
Ons 8/9 – Scouterna klockan 18.00
Fre 10/9 – Origo för alla tonåringar klockan 19.00
Sön 12/9 – Gudstjänst klockan 11.00. Vi fortsätter vår
temaperiod Välkommen hem! Vad betyder orden
välkommen hem för din relation med Jesus? För din
identitet?

v.37
Sön 19/9 – Cafégudstjänst klockan 16.00 OBS tiden!!
Vi avslutar vår temaperiod Välkommen hem med en
café/samtalsgudstjänst. Vad innebär församlingen
som ett hem för just dig? Varmt välkommen att delta
på just dina villkor.

v.38
Ons 22/9 – Scouterna klockan 18.00
Fre 24/9 – Origo för alla tonåringar klockan 19.00
Sön 26/9 – Gudstjänst klockan 11.00. Tema: Rik Inför
Gud. Predikant: Mattias Engström

v. 39
Sön 3/10 – Installationsgudstjänst klockan 16.00 OBS
tiden!! Vår nya pastor Kalle Hylén installeras i
församlingen. Medverkande: Kalle Hylén, Elin Alm
kyrkoledare i region Väst, Mattias Engström mm.

 
Varje torsdag klockan

10.00 – 12.00 ses
torsdagsgruppen i kyrkan.

En grupp för daglediga
som vill samtala om bibeln

och tron. 
Varmt välkommen. 

 

Hur går det med solcellsbyggandet?

Hej Jean-Pierre vad är det som 
händer runt om kyrkan egentligen?

Vi har i församlingen beslutat om att lägga
 om taket eftersom det 40 år sedan vi gjorde
 detta sist. Samtidigt så beslutade vi om att 
anlägga en solcellsanläggning på taket. Det är detta arbete som just
nu pågår runt om kyrkan. Denna solcellsanläggning kommer att
producera 43 kilowatt el …
Förarbetet som Jean-Pierre har gjort inför det här arbetet är att han
installerat en takgenomgång för närmast väg till elcentralen där
växelriktarna i kyrkan sitter. Detta för att det så snabbt och enkelt
ska kunna gå sladdar mellan växelriktarna och solcellsanläggningen. 
Vid en genomlysning av taket så upptäcktes var pappen under teglet
inte var bra för just detta ändamål utan också behövdes bytas.

Vad är det som händer just nu i arbetet vet du det?

Igår (tis 31/8) så började underarbetet på taket, där takpannor och
gammal papp tagits bort och nu så är läktningen på taket klart.
Innan fredag ska taket vara återställt och omlagt så att monteringen
av solcellsanläggningen kan börja. Nästa vecka (v.36) börjar solcells
monteringen. 

Hur länge är tanken att det ska pågå? 

Anläggningen ska vara i drift senast sista september den här
månaden. Så då om inte annat hoppas vi att det är klart.

Vad innebär detta för Bodakyrkan?

Det innebär att vi som församling kommer köpa vår el som vanligt
från vår elleverantör samtidigt som vi säljer den el vi producerar
tillbaka till leverantören. Genom att göra detta så hoppas vi, men det
kan vi inte vara helt säkra på, att vi kommer spara runt 20 000 kr per
år i elkostnader. 

För den som vill vara ordentligt insatt i det hela så kommer vi att
följa hur mycket el vi köper kontra säljer i längden på ett enkelt sätt. 
 Hur man gör det får man kontakta Jean-Pierre och fråga själva. 
OBS: Reserverar mig för att jag kan ha feltolkat något av detta… I så
fall är det en väldans tur att Jean-Pierre finns i vår gemenskap och
har superbra koll på det hela.

Stort tack Jean-Pierre och fastighetsrådet för 
det arbete som ni redan lagt 
ner och som ni gör för vår
 kära kyrka. 


