


Vår nya pastor – Ida Hedström 

Smålänning. Allätare. Lärjunge. Byggnadsvårdsintresserad. Jägmästare. 

Hundägare. Lillasyster. Musiker. Faster. Pratglad. Scout. Bokälskare. Fjällfantast. 

Skogsägare. Det skulle kunna beskriva mig med några ord. Jag heter Ida Hedström 

och är den nya pastorn Equmeniakyrkan Kvillsfors med krets. Jag är uppvuxen i 

Hjältevad, Eksjö kommun. Efter grundskoleåren bar det dock iväg till en massa olika 

platser både i Sverige och Norge. De senaste sex åren har jag bott i Örnsköldsviks 

kommun i en liten by som heter Sidensjö. Där har jag arbetat som pastor i tre 

landsbygdsförsamlingar och nu är jag på väg till er! För mig blir det också att komma 

närmare min familj och släkt, vilket känns som en stor bonus. 

Vi befinner oss mitt i en pandemi, vilket begränsar möjligheterna för oss att ses som 

vanligt. Men det kan finnas tillfälle att träffa varandra utomhus för en pratstund och 

så hoppas vi att vi snart ska kunna träffas under lite mer vanliga former. Just mötet 

mellan människor och samtalet oss emellan är något som fascinerar och inspirerar 

mig. Oavsett var vi befinner oss i livet, vem vi tror på eller vad vi är intresserade av 

så kan ett möte med en annan människa ge oss ny kraft, en ny insikt eller leda fram 

till stora förändringar i livet. För egen del tänker jag att det 

bland annat är här, i det nära mötet mellan människor, som 

Gud gör sig påmind. Jag tror att vi alla bär en liten bit av 

Jesus inom oss och när vi möts finns Gud också där.  

Det känns både roligt, spännande och utmanande att få 

möta, lära känna och jobba tillsammans med er i 

församlingarna och i bygden framöver! 

Vi ses!  

Varma hälsningar Ida Hedström 

Har du funderingar kring tro och liv, kontakta mig gärna.                    Foto: Karin Hedstöm 

Information från församlingsstyrelsen 

På grund av att vi inte kunde genomför årsmötet i enlighet med stadgarna i slutet av 

januari med tanke på läge med Covid-19 så får vi skjuta på det till bättre tider. Vår 

målsättning är att kunna genomföra det någon gång under april månad. Styrelsen 

anser att det är viktigt att vi träffas och genomföra vårt årsmöte.  

Gudstjänsterna forstätter vi med att spela in och lägga upp på Youtube. Sök på 

Equmeniakyrkan Kvillsfors på Youtube eller gå via länk på vår hemsida. Dock har vi 

valt att starta igång onsdagsbönen igen kl 19.30 från den 3/2. 

Equmenia kommer att köra sitt årsmöte digitalt den 16/2. Anmälan senast 10/2på 

equmenia.kvillsfors@gmail.com för att vi ska kunna distribuera ut handlingar och 

möteslänk i god tid. 
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Onsdagar kl 19.30 Bön 

FEBRUARI 

Vecka 5 
  7 Sön  Gudstjänst 
    Ida Hedström, sång: David Folkesson 

Vecka 6 
  14 Sön  Gudstjänst 
    Ida Hedström, sång: HEM 

Vecka 7 
  16 Tis 18.00 Equmenias Årsmöte - digitalt 
     (anmälan till equmenia.kvillsfors@gmail.com)  
  21 Sön  Gudstjänst gemensam med Järnforsen 
     Ida Hedström och sångare från Järnforsen 

Vecka 8 
  28 Sön  Gudstjänst 
     Ida Hedström predikan och sång 

MARS 

Vecka 9 
  7 Sön  Gudstjänst 
    Ida Hedström, sång: Annika Harrysson och 
     Johanna Habbe 

Vecka 10 
  14 Sön  Gudstjänst 
     Ida Hedström predikan och sång 

Vecka 11 
   21 Sön  Gudstjänst gemensam med Järnforsen 
     Ida Hedström, sång: HEM 

Vecka 12 
  28 Sön  Gudstjänst 
     Ida Hedström, sång: Lilla Gruppen 

Med reservation för ev. ändringar. Aktuellt program finns på församlingens hemsida 
www.equmeniakyrkan.se/kvillsfors och annonseras i Vetlandapostens predikoturer. 
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KONTAKTUPPGIFTER  
KVILLSFORSORTENS FÖRSAMLINGSKRETS 

Pastor: Ida Hedström 
Telefon mobil: 0760-21 46 50 
 
 

EQUMENIAKYRKAN KVILLSFORS 
Ordförande: Håkan Helgesson, 070-561 59 16 
Kassör: Carl-Olof Lundgren, 070-200 36 07 
Plusgiro: 24 03 36-8 
Swish-nummer: 123 131 41 60 
Hemsida: www.equmeniakyrkan.se/kvillsfors 
 
 

SKIRÖ MISSIONSFÖRSAMLING 
Ordförande: Karin Johansson, 0383- 46 21 11 
 

REPPERDA-ÄDELFORS MISSIONSFÖRSAMLING 
Ordförande: Sven Henrysson, 0383-46 40 34 
 
ÅMJÖLKESBO MISSIONSFÖRSAMLING 
Ordförande: Karin Carlson, 073-999 12 77 
 

EQUMENIA KVILLSFORS 
Ordförande: Carola Ståhlgren 070-663 55 32 
Scout: Linnea Helgesson 073-389 27 85 
Bankgiro: 5632-9006 
www.facebook.se/equmeniakvillsfors 
 
 
 
 

 
 

 

 

”Equmeniakyrkan Kvillsfors – en öppen kyrka för hela livet 

som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med 

Jesus Kristus” 

http://www.equmeniakyrkan.se/kvillsfors
http://www.facebook.se/equmeniakvillsfors

