Nyhetsbrev 1 dec 2019 – 1 mars 2020
Jag måste säga att jag är imponerad av busschaufförer. Alldeles speciellt nu på
vintern och alldeles särskilt de som kör ut på landet, rakt ut i mörkret. De sitter och
spanar efter tecken på liv utefter vägen. Jag tänker ofta att med den fart de kör, det
borde finnas en del som måste ha erfarenheten att bli förbiåkta, där de står på sin
hållplats i mörkret. Men från min plats i bussen verkar det ändå som att
busschaufförernas ögon snappar upp de flesta av oss. Någon gång händer det att jag
har fått uppmaningen att dingla med en reflex så att jag syns bättre, eller lysa med
mobillampan.
Jag tänker att vi har fått uppdraget av Gud att vara som busschaufförerna i livet. Att
hålla ögonen öppna för tecken på liv längs vägen och när vi får syn på dem, stanna
och plocka upp dem. En del lyser oss i ansiktet med en strålkastare och det är lätt att
förstå att det är dags att stanna, men en del står där utan vare sig lampa eller reflex
och då vill det till att vi är uppmärksamma så att vi kan stanna, kanske är det lättare
om vi lugnar tempot något.
Jag tänker att adventstiden är en sådan tid när vi bjuds in att färdas lite långsammare,
att bli mer varse de små signalerna i livet så att vi inte bara far förbi. Kanske är den
här inbjudan extra viktig att svara ja till så här i uppladdningstiden inför julen, när
det är så mycket som vi måste hinna med. Så att man inte bara råkar åka förbi.
För det var ju i mörkret han föddes, långt ut längs en av de oansenliga vägarna.
Födelsen i Betlehem är en av de mest förvandlande berättelserna för hela
mänskligheten. Den talar om att Gud inte är långt borta. Den talar tvärtom om att
Gud finns att möta i den här världen. Längs just min livsväg. Att Jesus föds på den
mest oväntade platsen.
Om och om igen föds Gud på oväntade platser. Också i mitt liv.
Så välkommen att sakta in och vara vaksam på tecken på liv kanske alldeles särskilt
på de vägar med hållplatser, där det nästan aldrig står någon. Där vi nästan aldrig ens
har stannat.

Tomas Lindskog, präst och distriktschef, Noltorpskyrkan

På gång i Noltorpskyrkan
22 dec

Välkomna till julsångsgudstjänst kl. 18.00
med Noltorpskören, Mixen, Noltorp Soul
Children och Blåset samt kompgrupp. En
härlig blandning av gammalt och nytt från
julsångernas förlovade skatt!

29 dec Julens sånger med Mattias Sundkvist, Noah Sundkvist och Emeline
Östermyr. Gudstjänstledare är Gustaf Hansson. Har du en
favoritjulsång som du skulle vilja ha med denna dag? Hör av dig till
Gustaf och skriv också om du vill att vi sjunger sången gemensamt eller
att musikerna/sångarna framför den.
E-post till Gustaf: gustaf.hansson@gmail.com
Lunch
Sista torsdagslunchen för hösten blir 5 dec. Som tidigare kan
du också komma på middagsbön innan lunchen kl. 12.45.
Välkommen till en god lunchgemenskap!
Vi hoppas fortsätta med luncherna till våren men startdatum
är ännu inte bestämt.
Veckomässa
Sista veckomässan i Noltorp denna termin blir torsd 5 dec
kl. 18.00. Nästa termin blir det veckomässor 30 jan, 27
feb, 26 mars, 2 april och 28 maj, och tiden är fortsatt
densamma; kl. 18.00.

Besök från Tanzania
Under påsken och ca två veckor framåt kommer vi att få besök av 4 personer
från Tanzania. Som en del kanske kommer ihåg var en grupp av våra barnledare
nere i Tanzania och besökte söndagskolegrupper, församlingar och mycket
annat. Nu har det blivit dags för oss att ta emot dem i vår kyrka. Mer info
kommer om detta.

Soul Children i Örebro
25-27 oktober åkte ett gäng från Noltorp
Soul Children till Örebro för årets
happening: Sveriges Soul Childrenfestival 2019. Över 400 sångare från
hela Sverige deltog på festivalen och
artister som; Oslo Soul Teens, LinD och
Chip Kendall fanns på plats.
Alivia Östermyr (2:a från vänster) var en
av deltagarna, vad tyckte du om
festivalen? Jag tyckte den var rolig.
Vad var det allra bästa? Att man träffade många härliga, snälla personer.
Rekommenderar du andra att vara med på en sådan här festival? Ja absolut!
Skulle du vilja åka igen? Självklart!

Scoutläger
23-24 november var de äldre scouterna, Upptäckare
och Äventyrare, på läger på Färgengården. Lördagen,
som var en av få dagar med uppehåll den månaden,
blev en utedag med hinderbanebygge och matlagning.
Kvällens lägerbål
hölls inomhus och
fylldes av alla
möjliga roliga bidrag
från scouterna.
Lägret avslutades i
kyrkan på söndagen
med Skattenmässa.

Då närmar sig julavslutningar i våra barngrupper. För
Skattens och Röda trådens del blir den på söndag den 15:e
och avslutas med stora julbadet i Vårgårda simhall kl 1416 , tillsammans med syskon och föräldrar! Badet kostar
ingenting, du tar med egen lunchmatsäck och bjuds på
efterrätt. Häng på, alla stora och små!
Söndag 26 januari kan det komma att lukta eldrök i vår kyrksal... Den helgen
åker nämligen våra Äventyrskonfirmander och äldsta scouter på Vinterhajk i
vintriga Äspered och avlutar med gudstjänst i Noltorp.
Snart dags för sportlovsläger på Hjälmared. Anmälan har
öppnat! För mer info och anmälan gå in på
www.efsvast.se/vintersalt

Dagledigprogram, tisdagar kl. 14.30–16.00.
Dec

3

Advents- och julsånger med kören Vitalis under ledning av
Lollo Konnebäck
11
Julfest OBS Anmälan!
Daglediga startar i början av februari igen.

Stororden
Kristen tro rymmer många ord som har ett rikt
innehåll. På Storden ges tillfälle att samtala och
reflektera dessa stora ord.
Kvällarna inleds med en introduktion. Därefter tar vi
oss fika och sitter i lagom stora grupper och samtalar
om dagens ämne.
Alla funderingar och frågor tas på allvar.
Temat för terminen är: ”Jesus möter...” Möten mellan
Jesus och olika människor i Bibeln.
Plats: Noltorpskyrkan tisdagar kl. 18.30-20.30. Ingen föranmälan.
28 januari Jesus möter kvinnor
25 februari Jesus möter utlänningar
24 mars Jesus möter makthavare
21 april Jesus möter sin egen religion (Judar)
Kontakt: Tomas Lindskog 0322-66 91 30

Läsa fastebok tillsammans?
Varje år ger ärkebiskopen uppdrag till en författare
att skriva en bok för fastan. 2020 har hon gett
uppdraget till Ylva Eggehorn som skrivit boken
"Rötter och krona"
I den tar hon oss med på en fastevandring under
träden – både träd som hon mött i verkliga livet och
träd som hon har läst om.
I Bibeln är träden den genomgående djupa
andrastämman som låter oss förstå att människan
inte är ensam i Guds skapelse. Genom poesi och
prosa förmedlar Ylva Eggehorn trädens hoppfulla
budskap: sörj ordentligt så att det blir plats för något
nytt, spara på krafterna så att du kan rusta dig och
ladda om, sluta jaga näring där den inte finns, gå på
djupet så att du kan växa. Du kan återfå dina rötter,
din krona.
Vi startar på Askonsdag efter mässan kl. 19.45. För deltagare är boken kraftigt
subventionerad.
Anmäl intresse till Tomas Lindskog senast den 2/2. Vi träffas 4 gånger under
fastan (troligtvis torsdagar men det kan bero på gruppens önskemål)Vi startar
om det blir en grupp.

Var inte rädda. Jag bär
bud till er om en stor glädje,
en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts
åt er i Davids stad
(Luk 2:10)

Grupper och aktiviteter
• Unga
Söndagsskola från 5 år Under
gudstjänsttid kl. 11.
Ansvarig Marie Gerdin
Barnrytmik för barn 1-2 år med
förälder. Tisdagar 9.30
Anmälan behövs!
Karin Holmström 66 91 47
Öppen förskola
För barn och föräldrar.
Tisdagar och torsdagar 9-12,
Babycafé För barn (0-1 år) och
föräldrar. Torsdagar 9-11
3-årsmys med parallell
föräldragrupp, fredagar 9.30-12
Himlakul 4-5 år fredagar 9.30-12
Kontaktpers. Öppen förskola,
Babycafé 3-årsmys och Himlakul:
Stina Gabrielsson
Scouter från 6 år och uppåt
Scoutgrupp i åldersindelade grupper
onsdagar 16.45-18.00 (Fsk- åk2)
18.30-20 (åk 3 och uppåt, samt 13+).
Kontaktperson: Marie Gerdin,
Tisdax Åk 4-6 Noltorpsskolan.
Tisdagar 13-16
Fika, spel, pyssel, läxhjälp, andakt
Kontaktperson: Marie Gerdin
Ungdomsgrupp fredagar 19-23.
Aktivitet, fika, andakt. Från åk 7.
Kontaktperson: Filip Hjalmarsson

• För vuxna
Språkcafé måndagar 17.30-19
Dagledigträff tisdagar 14.30-16
Syförening/Arbetskretsen
Lunch torsdagar 13.00 (middagsbön
kl. 12.45)
Onsdagar 14-17
Kontaktperson Ylva Sunnanmyr
Bordtennis fredagar kl. 10
Kontaktpers. Olle Wallin 0760934930
• Sång och musik
Mixen- Noltorp Soulchildren, (6-14
år) Sång och dans i yngre och äldre
grupp. Tisdagar 16.45-18.15
Ansvarig Marie Gerdin
Puls (Vuxenkör från 15 år och uppåt)
Kör med blandad repertoar, betoning
på gospel. Projektkör för tillfället.
Intresserad? Kontakta ledare Jannis
Lundqvist
Noltorpskören
Vi sjunger en blandad repertoar och
medverkar några ggr/termin vid olika
gudstjänster.
Torsdagar 18-20
Ledare Jannis Lundqvist,
Blåsensemble Medverkar vid ett par
gudstjänster/termin
Flexibel övningstid
Ledare Folke Backhans 122 12

Kontaktuppgifter till ansvariga
ledare finns på sista sidan

Gudstjänster i Noltorp.
8 dec
15 dec
22 dec
24 dec
29 dec

11.00
11.00
18.00
11.00
11.00

Mässa, Britt Grandin, Predikan: Maria Dahlquist
Gudstjänst, Olle Wallin, sång: Liza Backlund
Julsångsgudstjänst, TL, NK, Mixen, Blåset, kompgrupp
Samling kring krubban, TL, Jonas Brobäck trombon
Julens sånger, Gustaf Hansson, Sång och musik: Mattias
Sundqvist, Noah Sundqvist, Emeline Östermyr
Mässa, Olle Wallin
Missionsgudstjänst, OBS sammanlyst till EFS-kyrkan, TL
Gudstjänst, Sofia E
Mässa, TL, Alexander Dahlquist, Konfirmander från
Sävedalens församling medverkar.
Skattengudstjänst, TL
Gudstjänst, Gert Alnegren, Noltorpskören
Mässa
Gudstjänst
Skattengudstjänst, Mixen/Noltorp Soul Children
Askonsdagsmässa
Gudstjänst, Noltorpskören

5 jan
6 jan
12 jan
19 jan

11.00
17.00
11.00
11.00

26 jan
2 feb
9 feb
16 feb
23 feb
26 feb
1 mars
8 mars

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
19.00
11.00
11.00
Efter Gudstjänsterna är du välkommen på kyrkfika!

Om du vill kontakta någon i personalen…
Tomas Lindskog, Präst
Henrik Jakobsson, Vaktmästare
Marie Gerdin, Pedagog
Ylva Sunnanmyr, Diakon
Filip Hjalmarsson, Fritidsledare
Jannis Lundqvist, Musiker
Camilla Melin, Församlingsvärdinna
Christian Segerlind, Vaktmästare
Stina Gabrielsson, Pedagog
Noltorpskyrkan-Köket/barntimmelokalerna

66 91 30
66 91 31
66 91 33
66 91 34
66 91 35
66 91 36
66 91 37
66 91 95
66 91 05
66 91 39

E-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Noltorpskyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan
Ordf. EFS-Noltorp: Erik Persson, 0706-30 14 15
BG till EFS-Noltorp: 5584-4252
Vill du ha detta nyhetsbrev i brevlådan?
Hör av dig till Jannis Lundqvist. (se ovan för kontaktuppgifter.)
Vill du som får detta i brevlådan ha det elektroniskt istället och
även få info om speciella händelser i Noltorpskyrkan via e-post?
Hör av dig till Jannis Lundqvist.
Ansvarig utgivare: Tomas Lindskog, 66 91 30

