
Månadsbrevet
November

Just nu är jag mitt inne i det där goa, kanske lite trista,
men ändå bekväma terminslunket. Jag vet inte om du
känner igen dig i detta men, den där vardagsrytmen som
bara flyter på. För mig är det där ett lunkande som jag
tycker är bekvämt men som också gör att man inte blir så
överraskad, att man inte blir utmanad. Och på det sätt så
är det just ett gott men också lite trist lunkande som sker. 

Då är det gott med att bli lite omkullkastad av ett bibelord
så här i höstens mitt. Söndagen den 24/10 så var temat
på gudstjänsten Samhällsansvar och bibelordet som
följde innehöll den här utmaningen: Ge då kejsaren det
som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.  Det är
Jesus själv som uppmanar oss till detta i Matt 22:21. Ge
Gud det som tillhör Gud. Det handlar ju om mig och dig.
För om vi ska ge kejsaren det som han har skapat, alltså
pengarna med hans namn och ansikte på, då ska vi
också ge det Gud har lagt sin skaparkraft på, alltså dig
och mig. Vilken utmaning! Vad innebär det?

För mig var detta en väldigt uppfriskande läsning.
Speciellt så här efter pandemins isolering. Kanske kan
det vara det även för dig! Vad är det vi ger till Gud? Hur
gör vi det? Vilka små och stora handlingar gör vi för att
visa på vårt lärjungaskap i den här världen? Hur ger jag
det som tillhör Gud, till Gud? 

Nu i november månad så lunkar de flesta
verksamheterna i vår församling på. Torsdagsgruppen
ses varje vecka som vanligt och Scouterna och Origo ses
varannan vecka. Vi fortsätter även med vår nya lilla
verksamhet Vardagsrummet, där vi får ses och helt
enkelt bara vara, prata och fika tillsammans. Nu i
november testar vi att ha det på en onsdag i stället,
närmare bestämt den 10/11 klockan 18.00. Men i och
med att vi går in i november så närmar sig också julen så
smått och den 28/11 är det äntligen dags för den, om ni
frågar mig, efterlängtade första adventsgudstjänsten!
Den där gudstjänsten som är så fylld av förväntan,
längtan, nedräkning och framför allt körsång! Hur bra är
inte det? Och vill DU vara med och sjunga i årets första
adventskör så kontakta Lena Sundbaum för mer
information. 

November är här med allt vad det innebär! Hoppas vi ses
på många av våra gudstjänster och samlingar! :)

Guds frid.

Kalle Hylén
Pastor i Bodakyrkan.

Barn & Ungdom

Scouter:
Vi ses jämna veckor på onsdagar kl.18-19.30 för aktiviteter. 

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.)



Information 
Den 10/10 så hade vi skördefest här i kyrkan. På auktionen
vid fikat så ropades det in saft, sylt, chili, bröd för 8050 kr! Ett
mycket bra resultat. Kul!

Visst har ni längtat efter kör? Det har i alla fall vi! Därför är
det så roligt att vi nu kan dra ihop en kör inför julens högtider.
Så nu är det dags att hosta i gång stämbanden för nu kör vi!
Det siktas på två uppsjungningstillfällen, ett till den första
advent (28/11) och ett till den fjärde advent (19/12). Så är du
sugen på att sjunga i kören i år så hör av dig till Lena
Sundbaum, lena.sundbaum@gmail.com för mer information.

Händer i Bodakyrkan - Oktober
v. 44
Ons 3/11 – Scouterna klockan 18.00
Ons 3/11 - Fre 5/11  – Lov-aktiviteter för ungdomarna.
(Kl. 11-15 )
Sön 7/11 – Allhelgona gudstjänst med nattvard och
barnvälsignelse. Denna söndag får vi möta både livets
start och slut då vi får vara med i välsignelsen av ett
barn och i samma gudstjänst minnas de som lämnat
oss under året som gått. Det blir också nattvard denna
söndag. Klockan 11.00 i Bodakyrkan. Varmt
välkommen. 

v. 45
Ons 10/11 - Vardagsrummet klockan 18.00-20.00.
Kom som du är, fika en kvällsmacka, drick en kopp
kaffe eller te, dela livet med varandra på ett avslappnat
och enkelt sätt. Vi avslutar kvällen med en enkel
lovsångsandakt tillsammans.
Sön 14/11 – Scoutgudstjänst klockan 11.00! Denna
gudstjänst sänds även på vår youtube-kanal. 

v.46
Tis 16/11 – Församlingens bönedag. Var med
församlingen i bön under dagen. Klockan 19.00 så firar
vi en enkel nattvardsandakt i kyrkan.
Ons 17/11 – Scouterna klockan 18.00
Fre 19/11 – Origo för alla tonåringar klockan 19.00

Sön 21/11 – Gudstjänst klockan 11.00 i Bodakyrkan.
Denna söndag får vi besök av Anna-Karin Rydberg,
pastor i Equmeniakyrkan Sjömarken. 

v.47
Sön 28/11 – Första adventsgudstjänst klockan 11.00.
Kom och fira första advent tillsammans med oss.
Talare: Kalle Hylén. Sång: Adventskören under ledning
av Lena Sundbaum. Musik Mattias Engström
 

 
Varje torsdag klockan

10.00 – 12.00 ses
torsdagsgruppen i kyrkan.

En grupp för daglediga
som vill samtala om 

bibeln och tron. 
Varmt välkommen. 

 

Intervjuer med församlingsmedlemmar

Gitta Nygren

Vad gillar du att göra på din fritid?
- Jag gillar att vara ute i naturen
Vad är det bästa med församlingen?
- Gemenskapen. Våra torsdagsträffar med bibelstudium och bön
Vad skulle du vilja se händer i församlingen framöver?
- Att Jesus får bli ännu mera centrum och att församlingen ska få
växa. Gärna mer personliga vittnesbörd.
Ditt bästa kyrkfika:
Frallor med ost!

Birgitta Joelsson

Vad gillar du att göra på din fritid?
- Jag tycker om att vara ute i naturen. Jag gillar också att
handarbeta.
Vad är det bästa med församlingen?
- Att vi är många i olika åldrar som får ses och umgås.
Vad skulle du vilja se händer i församlingen framöver?
-Det är roligt att vi äntligen får ses igen, men visst vill jag att vi
som församling ska växa både i antal och i frimodighet.
Ditt bästa kyrkfika:
- På förmiddagen en god bulle och på eftermiddagen gärna en
god fralla.

Eva Petterson

Vad gillar du att göra på din fritid?
- Jag gillar att skicka och virka.
Vad är det bästa med församlingen?
- Jag tycker om våra små grupper och gemenskapen.
Vad skulle du vilja se händer i församlingen framöver?
- Jag skulle vilja se att vi får ett nytt kök.
Ditt bästa kyrkfika:
- Hembakat
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