Kyrknytt
December 2017 - Februari 2018

Ett stort tack
till Er alla

som var med och handlade eller
var en del av årets julmarknad,
basar och auktion. Tack också till
auktionskommittén som planerat
och lyfte årets arrangemang mot
nya höjder!

Församlingsboken
Ny medlem

Döpta

Zaki Barati
Järnvägsgatan 26
333 021 Reftele
Mobil: 076-2310377
E-post: zakibarati6@gmail.com

Zaki Barati
döpt 2017-10-01 i Equmeniakyrkan

Har du nya adressuppgifter, telefonnummer mm att komplettera med, vill vi att
du omgående meddelar Leslie Ron med e-post till leslie.ron@equmeniakyrkan.se
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Pastorns funderingar

På väg
att fira Jul
N

u är vi på väg att fira jul igen, en av
de ljusaste högtiderna under året och
det känns bra att detta infaller under den
mörkaste årstiden. Från första advent och
framåt händer nånting med oss när ljusen
som lyser över allt påminner oss att något
är på väg, något som vi ser fram emot.
Ljuset står för det varma och drar oss till
sig när det är kallt och mörkt runt omkring
oss.
Advent och jul är en ljus och vacker tid
som tyvärr också brukar vara en hetsig tid
med tanke på allt som ska ordnas och förberedas. Jag har många gånger undrat om
inte alla dessa förberedelser suger musten
ur oss och gör att det som egentligen är
tänkt med julen blir något annat.
Vad är då meningen med att fira advent
och jul? Varför firar vi dessa högtider överhuvudtaget? Svaret finns självklart i Bibeln
och tanken är att vi inte ska missa det som
Jesu födelse egentligen betyder för oss
människor. Låt Bibeln få påminna oss om
denna härliga ljusa högtid som vi kommer
att fira och låt oss stanna upp och ta emot
budskapet.

”Natten skall vika där ångest råder. Det folk
som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över
dem som bor i mörkrets land strålar ljuset
fram” 		
Jesaja 9:1–2
”Natten går mot sitt slut och dagen är nära.
Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar
och ta på oss ljusets rustning.”
		
Romarbrevet 13:12
”Jesus sade: ”Jag är världens ljus. Den som
följer mig skall inte vandra i mörkret utan
ha livets ljus.”
Johannesevangeliet 8:12
”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den
unga kvinnan är havande och skall föda en
son, och hon skall ge honom namnet
Immanuel, ’Gud med oss’.”
Jesaja 7:14
”Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är
hans namn: Allvis härskare, Gudomlig
hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” Jesaja 9:6
”Jesus sade: ”Mitt rike hör inte till denna
världen”
Johannesevangeliet 18:36
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en
stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har
en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är
Messias, Herren.”
Lukasevangeliet 2:11
			

/Leslie Ron
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Missionsrådet
Församlingens missionär Gunilla
Eliasson har sänt en hälsning till
församlingen.
Jag har besökt Cayambe, en stad med
c:a 30.000 invånare som ligger i bergen
(2800 möh) norr om Quito. Jag var med
på kvinnomöten och hade också ett par
seminarier och fick en smak av kvinnoverksamheten på nationell nivå. Jag
besökte också barnhemmet (transitboendet) där jag kunde ge personalen lite
redskap för arbeta med barn som varit
utsatta för sexuella övergrepp.
I Ecuadors huvudstad Quito medverkade
jag på lärjungaskolan Apg29 en vecka.
Equmeniakyrkans verksamhetschef Klas
Johansson var på besök och han undervisade också på Apg29. Klas, Pepe och
jag besökte också kuststaden Pedernales
(22.000 inv) som drabbades extremt hårt
av jordbävningen för 1,5 år sedan. Vi
samtalade med pastorsparet och styrelsen
för den lokala församlingen om att bygga
en ny kyrka. De har köpt en tomt och byggt
upp en mur runt om.

Gudstjänsten den 7 januari
är församlingens missionshögtid. Då medverkar
Gerard Willemsen,
Equmeniakyrkan där han
sedan två år är chef för
internationella enheten.
Hela projektet är grundat i den lokala
församlingen och det märktes tydligt att
de delar den visionen att kyrkan kan vara
ett hem för många. På söndagsgudstjänster är man c:a 70 vuxna och 80 barn.
De önskar arbeta med barn som far illa
och kvinnor som upplever våld i nära relationer när det gäller att möta de behov
som samhället har.
Pedernales har börjat återhämta sig efter
jordbävningen, men där finns fortfarande
många tuffa problem i form av fattigdom,
hög arbetslöshet, kriminalitet, tonårsgraviditeter, många barn per familj etc. Här
kan församlingen vara en viktig resurs.
De är fokuserade på framtiden och har en
stark tilltro på att Gud hjälper dem i detta
på sitt sätt och i sin tid.
Pepe och jag mår bra
och försöker hitta en
rytm i vårt gemensamma liv.
Vi önskar er en God
och Välsignad Advent
och Julhögtid.
Paz/Frid, Gunilla

Styrelsen samlad för samtal och bön på kyrktomten kring visionen
om kyrkan och pastorsbostaden.
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Info från styrelsen
Tänd ett ljus
Den första advent startar Equmeniakyrkans internationella
insamling som också i år har temat Tänd ett ljus.
Fram till den 31 januari 2018 inspireras vi av, ber för, och
samlar in pengar till, vårt internationella missionsarbete i
nästan 30 länder.

Drömmar och visioner
Samtalen i samband med församlingsutveckling,
drömmar och visioner går vidare under hösten
och vintern. Önskan är att väcka vår gemensamma
längtan och skapa ett engagemang för framtiden.
Det känns angeläget att samtala med så många
som möjligt. Det finns fortfarande möjlighet att
anmäla sig. Kontakta vår pastor Leslie Ron via
telefon eller e-post.

Öppen Kyrka – mångfald och integration
”Öppen Kyrka” är vårt integrationsarbete. Här träffas vi för att
samtala, skapa kontakter och hjälpa de nyanlända in i samhället.
Vi träffas på söndagar kl 16-18 i Equmeniakyrkan.
Välkommen med du också!

Ny hemsida from december 2017
www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar
Vi har gjort en rejäl ansiktslyftning av
vår nya hemsida på internet. Den nya
sidan lanseras i början av december.
Ny layout, nya bilder och nya texter.
Daniel Henningsson och Per Haskel
har jobbat med detta.
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Info från styrelsen
Kassörens handfasta råd…
Vid årsmötet 2017 talade vi om en stagnerad offerutveckling och dess inverkan på behållningen i församlingskassan. Denna utveckling har fortsatt även under de
första två månaderna på nya räkenskapsåret. När sedan
kostnaderna för församlingens fastigheter och traditionella verksamhet ökar med automatik töms församlingskassan ganska fort. Församlingens kollektkassa har
inte haft ett så lågt saldo någon gång under de sista 9
åren. Vi behöver tänka till och se över vårt engagemang
och delat ansvartagande i vår församling även när det gäller ekonomin. Utvecklingen till
ett automatiskt offrande är positivt, men har vi fastnat i ett historiskt bestämt belopp?
Det är bra att fundera till med jämna mellanrum och kanske vifta lite med hela handen,
annars är det lätt att man stelnar till…

Församlingens matrikel på Repet
Equmeniakyrkan har numera sina matriklar tillgängliga på
nätet. Vår församlings medlemmar har därför möjlighet att
öppna ett konto och få tillgång till församlingens matrikel.
Samtidigt får du också tillgång till Equmeniakyrkans övriga församlingars adresser,
pastorer, ungdomsledare, ordföranden mm. För att få tillgång till denna funktion surfar
du in på https://repet.eu/matrikel. Där väljer du logga in och så får du första gången skapa
ett konto genom att registrera ditt namn och email-adress. Du får sedan ett mail med
användarnamn och lösenord som du använder vid första inloggningen. Lösenordet kan du
sedan byta under ”mina uppgifter” till ett som du känner dig mer hemma med.
Repet går att använda på vanlig dator, surfplatta eller smartphone. Har du frågor kontakta
kassören Håkan Larsson.

Swisha din gåva direkt med mobilen

Det går bra att Swisha till församlingen både som
offer och vid kyrkkaffet.
Märk gåvan med det ändamål som avses.

Konfirmanderna

I år är vi 26 konfirmander i gruppen. Vi arbetar med olika
teman och senast talade vi om livet och döden. Vi tittade
på en dokumentär om människor som varit döda men
återvänt till livet, där de berättade om sina upplevelser.
Vi var också på kyrkogården och tittade på vad som står
på gravstenarna och fick träffa en begravningsentreprenör
som svarade på frågor kring begravningar.
66.

Ordförande har ordet

Var inte rädd
”Varför
är ni rädda?
Harit’s
ni ännu
ingen tro?” frågar Jesus ute på havet.
Do
they
know
Christmas?
Stormens vågor piskar upp mot båten som lärjungarna färdas i. De tror att de skall
gå under. De är mycket rädda.

Överallt i Bibeln ställs rädslan i motsats till tron. Kärleken fördriver rädslan.
Rädsla finns inte i kärleken.
Fundamentalism och extremism breder ut sig. Främlingsfientlighet marscherar åter
på gatorna. Det är inte längre udda politiska sekter utan stora partier. I vissa länder
rent av regeringsbärande.
I spåren av finanskris och massarbetslöshet härskar rädslans kultur; rädslan för
brott, rädslan för miljökatastrof, rädslan för terrorism, rädslan för invandrare.
I rädslans kultur härskar hat och antidemokrati. I rädslans kultur härskar tunnelseendet. I rädslans kultur härskar hatbrotten.
De tre vanligaste Jesusorden är: Var inte rädd. Jesus tar lärjungarnas rädsla på allvar.
Han vill att de skall känna tillit. Han hutar åt vinden och säger åt sjön att lugna ner
sig. Båten förliser inte. Livet segrar.
I mötet med Kristus öppnas världar och sprängs gränser. Vår kallelse som kyrka är
att värna om hoppet, i en tid som präglas av rädslans kultur. Livets Gud bär också
när det stormar som värst och vi är nära att ge upp.
Du är älskad. Och du är kallad att älska. Kärleken fördriver rädslan.
					

Hälsningar från styrelsen genom Per
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Almanackan
December
3 Sönd 10.00
			
		
18.00
5 Tisd 09.00
6 Onsd 15.00
7 Torsd 14.45
8-10 Fred-Sönd
10 Sönd 10.00
		
16:00
12 Tisd 09.00
14 Torsd 14.30
		
18.30
			
			
17 Sönd 10:00
			
24 Sönd 11.00
		
23:00
31 Sönd 18:00

Januari

1:a Advent, GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.
Adventskören under ledning av Jenny Henningsson
Advents- och Julkonsert i Equmeniakyrkan. Adventskören mfl.
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Dagledigträffen och omsorgsgruppens julfest på Tre Björkar
Andakt på Hagagården
Konfirmandhelg
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan med konfirmanderna, Leslie Ron
Söndagsskolans Lucia och Julfest tillsammans med Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andakt på Mariagården
“I väntan på beslut” Möte med flyktingar från Afghanistan och information
med anledning av Equmeniakyrkans upprop “Stoppa utvisningarna till
Afghanistan”
GUDSTJÄNST med nattvard, dop och medlemsintagning. Leslie Ron.
Sång Sofia Willstrand
JULSPEL
JULNATTSGUDSTJÄNST i Smålandsstenars Kyrka
Nyårsbön på Tre Björkar. Magnus Nydén

7 Sönd 10:00
MISSIONSHÖGTID, Gerhard Wilhelmsson och Missionsrådet.
			
Sång Katarina Nyström
9 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
14 Sönd 10:00
GUDSTJÄNST med Nattvard, Leslie Ron. Sång av familjen Curenstam
		 16.00-18.00Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
16 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
18 Torsd 14.30
Andakt på Mariagården
21 Sönd 10:00
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Gunnar Löfgren. Sång Ewa Odin
		 16.00-18.00Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
23 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
24 Onsd 19.00
Andrum i Smålandsstenars Kyrka
		
19.00
Ekumenisk bönekväll i Smålandsstenars Kyrka
26-28 Fred-Sönd
Ekumeniska helgen Tema: “Hopp i hopplösheten” / Konfirmandhelg
26 Fred 19:00
Pingstkyrkan Jonas Helgesson - Hopp i hopplösheten.
			
Även samling för alla Smålandsstenars konfirmander
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Januari forts.

27 Lörd 19:00
Equmeniakyrkan “Kidnappad i Mali” Göran och Marie-Anne Gustafsson
			 berättar om tiden när deras son, Johan Gustafsson, var kidnappad i Mali.
28 Sönd 10:00
Ekumenisk GUDSTJÄNST i Smålandsstenars Kyrka med konfirmanderna
00
00
		 16. -18. Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
30 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan

Februari

1 Torsd 14.45
Andakt på Hagagården
4 Sönd 10:00
GUDSTJÄNST, Leslie Ron. Sång Ebba Hulebo
		 16.00-18.00Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
6 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
7 Onsd 19.00
Konsert med Betels Afroensambler på Tre Björkar
8 Torsd 14.30
Andakt på Mariagården
11 Sönd 10.00
GUDSTJÄNST med Nattvard, Leslie Ron. Sång Bengt-Olof Hoof
13 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
18 Sönd 10:00
GUDSTJÄNST, Magnus Nydén. Sång Jenny Heningsson mfl
20 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
21 Onsd 15.00
Dagledigträff i Equmeniakyrkan
23-25 Fred-Sönd
Konfirmandhelg
25 Sönd 10.00
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan tillsammmans med konfirmanderna
		 16.00-18.00Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
27 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
28 Onsd 19.00
Andrum i Smålandsstenars Kyrka

Mars

1 Torsd
4 Sönd
		
6 Tisd
8 Torsd
11 Sönd
		

14.45
Andakt på Hagagården
10:00
GUDSTJÄNST, Leslie Ron. Sång Sara och Sayaka Oguni
16.00-18.00Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
09.00
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
14.30
Andakt på Mariagården
10:00
GUDSTJÄNST med Nattvard, Leslie Ron. Sång CD-bröderna
16.00-18.00Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
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”Hopp i hopplösheten”
Ekumeniska helgen 26-28 Januari

Fredag 26/1 kl 19.00
i Pingstkyrkan

Jonas Helgesson
kåserar om ”hopp i hopplösheten”

Lördag 27/1 kl 19.00
i Equmeniakyrkan

”Kidnappad i Mali”
Göran och Marie-Anne Gustafsson
berättar om tiden när deras son,
Johan Gustafsson, var kidnappad i Mali

Söndag 28/1 kl 10.00
i Smålandsstenars Kyrka

Ekumenisk Gudstjänst
med konfirmanderna under temat
”Hopp i hopplösheten”

Svenske Johan Gustafsson från
Värnamo kidnappades i Timbuktu
i västafrikanska Mali den 26
november 2011 under en motorcykelsemester. Tillsammans med
tre andra personer, från Nederländerna och en fjärde person
från Tyskland befann sig Johan
Gustafsson på en restaurang när
beväpnade män från terrorgruppen al-Qaidas nordafrikanska gren
Aqim gick till attack…

Do they know it’s Christmas?
För mer än 30 år sedan släpptes singeln ”Do they know it´s Christmas?” Kring låten hade
man samlat hela den engelska musikeliten. Tanken var att låten skulle samla in så mycket
pengar den bara kunde för att hjälpa de svältande i Etiopien där nöden var katastrofal.
Låten blev en listetta och tillsammans med en direktsänd tv-gala Live Aid, våren 1985,
samlades mycket pengar in.

“It´s Christmas time. There´s no need to be afraid.
At Christmas time we let in light and we banish shade.
And in our world of plenty we can spread a smile of joy.
Throw your arms around the world at Christmas time.
But say a prayer. Pray for the other ones.”
					Band Aid “Do they know it´s Christmas?
Oavsett om det är jultid eller inte behöver vi fundera över hur världen ser ut och hur vi
vill att världen ska se ut. Vi behöver sträcka oss ut från vårt eget och se hur andra har det,
i vår närhet men också på andra sidan klotet. Annars fungerar inte världen. Vi hör ihop.
Det är så Guds plan ser ut. En enda mänsklighet som delar ett och samma hopp. I Jultid
får vi chans att släppa in ljuset. Tag chansen! Missa den inte för alla julbestyr.
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Dagledigträffar
med bla besök av Peter och
Marie Henningsson samt
Musikskolan

Många barn på barnrutan

Sång av Stämbandet

Lovsångsgruppen

Drama om
ett blekblått brev
från Gud

Många besökare på höstens
Scoutinvigning på Tre Björkar

SCOUT
Spårarscouter på fisketur
en fantastisk kväll vid
Borlången

Anslagstavlan

Adventskonsert
Söndag 1:a advent
den 3 december kl 18
Sång och musik,
kör och solister, dans m.m

10 December

6 ber

Gudstjänst med
konfirmanderna

m
Dece . 00
1
kl 5

Kl 16.00

Dagledigträffen och omsorgsgruppens

Julfest på Tre Björkar

Välkommen
tillblir den 21 feb 2017
Nästa
dagledigträff

Julfest på Tre Björkar

Tisdagen den
december
2016
“I 7väntan
på beslut”
Kl 15.00

14
mber

Dece
.30
kl 18

14
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Decem

Söndagsskolans
Lucia och julfest
tillsammans med
”Öppen Kyrka”

Med anledning av det upprop som Equmeniakyrkan antog på Kyrkokonferensen
om att Stoppa utvisningarna till Afghanistan ger vi denna kväll möjlighet att få
träffa flyktingar från Afghanistan som väntar på besked om asyl som berättar
om sin situation idag. Vi får bl a besök av lärare och elever från språkintroduktionen på Gislaveds gymnasium. Välkommen!

ber

Anslagstavlan

Julafton

Nyårsafton
på Tre Björkar

11.00 Julspel

Upplev årets traditionsrika julspel
om julens budskap

18.00 Nyårsbön
med
Magnus Nydén

23.00 Julnattsgudstjänst
i Smålandsstenars Kyrka

7 ari

Janu 00
0.
kl 1

Välkomna!

Missionshögtid
söndag 7 jan
kl 10.00

Gerhard Wilhelmsson
Missionsrådet
Sång: Katarina Nyström

Välkommen!

Bön och meditation,
vacker musik, ljuständning.
Vi äter något gott tillsammans,
pratar och har trevligt.
29 Nov, 24 Jan, 28 Feb
kl 19.00 i Smålandsstenars kyrka

Onsdag 7 feb kl 19.00 på
Tre Björkar

Konsert med Betels Afro-ensembler
Ett mycket bra tillfälle att lyssna till mycket bra musik
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Februari
kl 19

15

Pastor

Pastor och församlingsföreståndare Leslie Ron
nås på tjänstetelefon
070-941 96 00 och e-post:
leslie.ron@equmeniakyrkan.se
Leslie har ledig helg 23-24/12,
20-21/1 och 17-18/2
Vice församlingsföreståndare
Martina Curenstam nås på
telefon 072-301 82 12 och
e-post: martina@curenstam.se
Ungdomsledare
Vi saknar ungdomsledare.
Är du intresserad av att jobba
med ungdomar eller känner
någon som kan vara det?
Kontakta vår pastor Leslie Ron
eller ordförande Kjell Sture.

Församlingens ordförande
Per Haskel
Telefon 070-3192575
e-post: per.haskel@telia.com
Kjell Sture
Telefon 070-593 68 12
e-post: kjell@sturevagen.se

Adress:

Burserydsvägen 2
333 32 Smålandsstenar

Bankkonto församlingen:8417-8 914 635 003-9 (Swedbank)
Bankgiro församlingen: 488-0225
Swish församlingen: 123 494 17 20
Församlingsnummer: 5773
Bankgiro Equmenia: 5044-8307
Swish Equmenia: 123 597 84 65
Hemsida: www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar.
• Equmeniakyrkan Smålandsstenar
• ”Öppen Kyrka” Smålandsstenar
• Tre Björkar

