Äntligen verkar pandemin släppa taget om oss! Så skönt och härligt att få träffas som
vanligt igen. Men blir allt som det var innan, eller kommer vi att få se ett nytt vanligt i
våra liv? Ibland undrar jag om vi någonsin kommer att ta i hand igen när vi träffas.
Kommer vi våga att närma oss varandra som vi gjorde tidigare? Eller kommer vi att
fortsätta hålla oss på vår kant. För vissa är det ganska skönt att få vara privat, att få
hålla sig undan och inte närma sig andra. För andra är det en katastrof att bli
avskärmad från andra människor. Jag tror att vi människor behöver varandra och jag
hoppas att det nya vanliga kommer att vara att vi fortfarande ses och umgås. Att vi
fortfarande kan mötas ansikte mot ansikte. Kanske kan det nya vara att vi numera
vågar prata också om svåra saker. Sådant som vi inte vågat prata om tidigare. Tänk om
det nya vanliga blir att vi tar hjälp av varandra när livet är svårt! Att vi inte håller svåra
saker inom oss utan delar med oss till varandra så att man tillsammans kan möta och
övervinna det svåra. Då har det kommit något gott ur allt det svåra som många av oss
har gått igenom.
Tiden som har varit med alla nedstängningar, all isolering och allt som pandemin
inneburit har nog gjort något med var och en av oss. Det har funnits tid att stilla
sig en del och tänka till. Vad i livet är det som verkligen betyder något? Kanske
har stillheten lett till bra insikter kring detta. För vissa av oss har den lett till
svåra existentiella frågor som inte tycks ha några svar.
En av de viktigaste insikterna vi fått är hur lätt allt det vi såg som vår verklighet kunde
rasa. Vi var vana vid att andra sidan jordklotet bara var ett stenkast bort; vi kunde
bestämma oss för att resa till länder långt borta på förmiddagen och vara där redan på
kvällen. Vi var vana vid att få mötas, hur och när vi ville. Vi var vana vid en frihet som vi
nog aldrig var särskilt tacksamma för. Så plötsligt såg allt annorlunda ut. Vi kunde inte
längre ta i hand eller kramas. Att resa blev nära nog en omöjlighet. Vi fick inte träffa
dem vi älskar på långa tider. Visst har det gjort något med oss!? Vad har du lärt dig
under denna tiden?

Barn- och ungdomsverksamheten
Söndagsskola

För dig som är 4 år och uppåt. Söndagar under gudstjänsttid
enligt schema. Kontakt: Jenny Rombo 0703-78 82 23.
Tvåan och uppåt. Tisdagar jämna veckor kl 18.30. Plats
enligt schema. Uppstart 1/9 i Brokyrkan. Kontakt: Johanna
Nordquist 0702-69 32 70.

Oktober - November 2021

Café Bron

För alla åldrar. En fredag i månaden kl 19-23. Kontakt: Elin
Bäck 0722-16 42 74.

Tänk att vi äntligen vågar planera för en ny höst i
Svenarumstraktens frikyrkor; soppluncher,
bibelundervisningar, spännande lördagskvällar och
bönesamlingar är vad som bjuds på vid sidan av de
vanliga gudstjänsterna på söndagar. Naturligtvis är
vi beredda på att ställa in ifall smittläget skulle kräva
det men hoppas att det inte ska behövas igen. Jag
tror att du ska hitta något som passar just dig. Du är
så välkommen!

Pastor
Anneli Rehnberg ● 072-972 38 27 ● pastorn@svenarum.nu ● Expeditionstid
onsdag mellan 16 och 18.

Hemsida med blogg
www.brokyrkan.net ● www.svenarum.nu

Missionärer
Diane och Asante Manu ● C.P. 396 ● Pemba Moçambique
manugranbacken@gmail.com
Filip Lidström och Magdalena Waern ● Sydsudan (Hokbygdens
frikyrkoförsamling)

Ordförande

Visst har det varit en jobbig tid, men Gud bär rakt igenom.

Hubbestads alliansförsamling ● Barbro Gustafsson ● 073-500 44 85

Ibland har vi svårt att lita på det. Ibland känns det som att Han är långt borta fast
jag vet att Han inte är det. Ibland är oron svår att bära även för oss som både tror
och vet att Gud finns här för oss. Och så har de svåra existentiella frågorna dykt
upp mer än vanligt. Psykisk ohälsa ökar bland hela Sveriges befolkning. Var
finns Gud mitt i allt detta?

Kontonummer

Guds välsignelse
Anneli

för Brokyrkan och Hubbestads
missionshus

UV-scout

Jag som har en tro på Gud har ändå mer förstått att det bara är Han som står fast.
När allt annat rasar finns ändå Gud kvar. Han älskar oss och det Han har lovat,
det håller Han också. För mig är det så skönt att lita på.

Han finns här. Ta hjälp av andra om du inte hittar Honom själv. Kom till oss i kyrkan, vi
tar gärna emot. Här kan vi söka tillsammans. Försök inte ensam hitta svar på de svåra
frågorna, utan be någon gå igenom dem tillsammans med dig. Någon med erfarenhet
av det svåra i livet. Någon som kan lyssna. Kanske någon här i kyrkan. Låt oss
tillsammans göra ett nytt “som vanligt”, där vi inkluderar varandra, bryr oss om varandra
och delar med oss av både ont och gott till varandra. Ensam är inte stark! Tillsammans
är stark! Kom låt oss vara starka tillsammans!

PROGRAMBLAD

Hokbygdens frikyrkoförsamling ● Magnus Andersson ● 070-672 05 30

Svenarumskretsen
Bankgiro 610-3923
Hokbygdens frikyrkoförsamling
Bankgiro 272-2395 ● Swedbank konto 8150-5 694 042 114-9
Swish 123 261 24 14
Hubbestads alliansförsamling
Bankgiro 340-7228 ● Swedbank konto 8150-5 84 408 259-4
Swish 123 084 62 38

Har du haft ett tufft år bakom dig? Det är vi många
som har och då finns vi i kyrkan här för dig som vill
samtala om det som trycker. Jag som pastor finns
tillgänglig för samtal, både för
församlingsmedlemmar och andra, och har
tystnadsplikt enligt lag. Kontaktuppgifter finns på
baksidan av denna folder.
Väl mött önskar Anneli

Oktober (Msh = missionshus)
2 Lö 19.00 Missionskväll i Brokyrkan. Asante och Diane Manu medverkar.
Lovsångarna.
3 Sö 18.00 Bön i Hubbestads Msh.
7 To 19.00 Bön i Brokyrkan.

Åke Perssons solister och kör 23/10
Sång- och talpedagogen Åke Persson, Tranås, kommer med sin kör och
sjunger för och med oss. Dottern Ulrika Liljegren dirigerar. 23/10 kl 18.00 i
Hubbestads Msh.

9 Lö 19.00 En kväll kring Ordet.
10 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard i Hubbestads Msh. Anneli Rehnberg
predikar. Tobbe Halldén sjunger och spelar. Söndagsskola.
18.00 Bön i Hubbestads Msh.
12 Ti 13.00 Sopplunch i Brokyrkan. Erling Lundberg.
14 To 19.00 Bibelsamtal och bön i Brokyrkan.
17 Sö 10.00 Gudstjänst i Brokyrkan. Samuel och Josefin Gunnargård m. fl. från
Malmbäck. Söndagsskola. Församlingsmöte efteråt.
18.00 Bön i Hubbestads Msh.
21 To 19.00 Bön i Brokyrkan.
22 Fr 19-23 Café Bron.
23 Lö 18.00 Åke Perssons sångare i Hubbestads Msh.
24 Sö 10.00 Tacksägelsegudstjänst med nattvard i Brokyrkan. Anneli
Rehnberg. Lovsång med Emelie Nordquist. Söndagsskola.
18.00 Bön i Hubbestads Msh.
28 To 19.00 Bibelsamtal och bön. Brokyrkan.
31 Sö 10.00 Gudstjänst i Brokyrkan. Ann-Marie Erixon. Lovsångarna.
Söndagsskola.
18.00 Bön i Hubbestads Msh.

Öppen kyrka
Varje söndag mellan 14 och 18 i Hubbestads missionshus.
Varje onsdag mellan 16 och 18 står Brokyrkan öppen för dig som vill. Du kan
sitta ner i tystnad, tända ett ljus, skriva en bön eller be om ett samtal med
pastorn som finns tillgänglig och har tystnadsplikt. Vissa onsdagar kommer det
att finnas levande musik i café-delen.
Välkommen!

November
7 Sö 10.00 Gudstjänst i Brokyrkan. Anneli Rehnberg. Lovsång med Emelie
Nordquist.
18.00 Bön i Hubbestads Msh.
9 Ti 13.00 Sopplunch i Brokyrkan. Per Malmqvist sjunger. Vernissage. Vi
ställer ut Bo Mellbergs konst.
10 On 16-18 Öppen kyrka med konstutställning.
11 To 19.00 Bön i Brokyrkan.
13 Lö 17.00 Missionsauktion på nytt sätt i Hubbestads Msh. Mer info kommer.
14 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard i Brokyrkan. Anneli Rehnberg.
Lovsångarna. Söndagsskola.
18.00 Bön i Hubbestads Msh.
17 On 16-18 Öppen kyrka med konstutställning.
18 To 19.00 Bön i Brokyrkan.
19 Fr 19-23 Café Bron.
20 Lö 17.00 Maria Ahlriksson: Sånt vi sällan pratar om – psykisk ohälsa.
Föredrag och samtal kring det svåra i livet.
21 Sö 10.00 Gudstjänst i Hubbestads Msh. Anneli Rehnberg. Söndagsskola.
18.00 Bön i Hubbestads Msh.
25 To 19.00 Bibelsamtal och bön i Brokyrkan.
28 Sö 10.00 Ekumenisk adventsgudstjänst i Svenarums kyrka. Anneli
Rehnberg. Ekumeniska sångare.

Konstutställning i Brokyrkan
Kom och se Hokabon Bo Mellbergs konst. Vernissage i samband med
sopplunchen den 9/11 kl 13.00. Konsten finns att se vid öppen kyrka
den 10 och 17/11 mellan klockan 16 och 18.

Café Bron
Kom och fika i Brokyrkan tre fredagar under hösten mellan 19 och 23.
22/10 och 19/11.
Kahoot, pingis och andra aktiviteter.
Alltid något spännande framme vid scenen.

Välkommen!

