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Barnfestivalen, som arrangeras av Equmeni-
akyrkan och Pingstkyrkan tillsammans, slog som 
vanligt nytt besöksrekord både vad gäller antalet 
besökare och antalet aktiviteter. Lördagen den 26 
augusti var det festligt att se 780 glada barn, med 
olika bakgrund och nationaliteter, leka och ha 
roligt. Leken blandades upp med teater, dans och 
drama med fokus på budskapet om Jesus. Om det 
endast var en förälder med till varje barn så var 
det i så fall minst 1600 besökare, men man kunde 
se att många barn hade båda föräldrarna med. 
Så uppskattningsvis någonstans mellan 1600 och 
1900 personer. Någon förälder hördes säga: ”Det 
här är helt fantastiskt och mycket bättre än att åka 
till Liseberg”. Ett STORT TACK till alla de ca 100 
funktionärer som ställer upp och hjälper till. Utan 
er hade det aldrig varit möjligt att genomföra den 
så uppskattade Barnfestivalen.
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Pastorns funderingar

Sommaren är snart slut och  
för många av oss är också  

semestern slut. Vi har säkert haft  
tid att vila och tänka på annat än  
det vardagliga. Kanske har vi fått  
nya upplevelser och erfarenheter  
i våra liv under semestern. Själv  
tillbringade jag, tillsammans  
med Ulla-Britt några dagar i  
Rättvik-Dalarna. I Rättvik fanns  
det mycket att se när det gäller  
natur och kultur m.m.  

När vi kom dit var det första som drog 
min uppmärksamhet till sig att det över-
allt fanns reklam om pizzerian ”Bella 
pizza”, vars bagare hade vunnit det nor-
diska mästerskapet i pizza. Så det var inte 
så svårt att bestämma var vi skulle äta.  
Vi hittade pizzerian och som väntat var det 
mycket folk där. I lokalen kunde vi se de  
inramade priserna, hängande på väggen, 
som pizzamästaren hade vunnit och på 
en tv-skärm visades en inspelning när  
pizzamästaren tog emot sitt pris. Bagaren 
själv var också där och gjorde pizzor.

Det är egentligen självklart att beställa 
en pizza när man kommer till ett sådant 
ställe som specialiserar sig på goda  
pizzor. Så min fru beställde en pizza men 
jag, tro det eller ej, beställde en kebab-
tallrik (!?!?). När vi hade fått maten frågade 
min förvånade fru: ”Varför beställde du en 
kebabtallrik när du har möjlighet att smaka 
på Nordens godaste pizza?” Ja, varför? Fort-
farande har jag inte kunnat svara på den 
frågan. Det var ett unikt tillfälle att smaka 
på något som garanterat var gott och jag 
tycker om att äta pizza. Kanske tänkte jag 
som många av oss ofta gör, ta det säkra före 
det osäkra. Eller helt enkelt var jag så hung- 
rig att jag inte tänkte längre än min mage. 
(Mest tror jag att det var min dumhet).

Det här är ingen viktig händelse som kom-
mer att lämna djupa spår i mig men jag 
har funderat på några saker efter det. För 
det första tänker jag att man ska ta vara på 
möjligheterna man får i livet. Kanske kom-
mer dessa möjligheter inte tillbaka. För 
det andra är det viktigt att våga prova nya 
saker. Kanske kan man omedvetet hamna i 
ett livsmönster som känns säkert men som 
ibland kan hindra oss från att få nya inblick-
ar och erfarenheter som berikar vårt liv.

Det finns också ett perspektiv i detta när 
det gäller vår tro på Gud. Gud ger oss alltid 
nya möjligheter att lära känna honom. Han 
finns alltid där och vill hjälpa och leda oss 
genom livet. Men ibland tvivlar vi på Guds 
avsikter eller på oss själva och tar inte vara 
på möjligheterna Han ger. Det kan också 
vara så att vi medvetet eller omedvetet tror 
att Gud inte kan eller inte vill överraska oss 
mer.

Det är möjligt att vi längtar efter en förnyelse 
i våra liv, i vår tro, i vår församling, etc. Då 
gäller det att våga ta vara på Guds möj-
ligheter. Det kan innebära att vi får lämna 
vår komfortzon för att möjligheterna ska 
kunna öppna sig för oss.

 

”Se och smaka Herrens godhet”  
Psaltaren 34:9 

         /Leslie Ron

Lärdomar
från en pizzeria
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Missionsrådet

Församlingens missionär Gunilla  
Eliasson har i sommar varit i Sverige  

6 veckor på semester tillsammans med 
sin fästman Pepe från Ecuador. Gunilla  
hälsar till församlingen och skriver: 

”Vi har varit en heldag på Equmeniakyr-
kans kontor i Alvik där ekumeniska centret 
finns. Här har Pepe och jag träffat Ulrika 
Morazan och Gerard Willemsen som båda 
jobbar med det internationella arbetet 
inom Equmeniakyrkan.

Vi har pratat om arbetet och kyrkan i  
Ecuador och jag har fått skriftligt bevis på 
att jag kommer att arbeta som missions-  
arbetare fram till mars 2020. Det är verk-
ligen glädjande.

Denna sommar har Pepe fått se Sverige 
och jag har enbart gjort en församlingsresa  
(gudstjänst). Vi åker tillbaka till Ecuador 
i slutet av augusti och det vanliga livet 

börjar igen. Det betyder att Pepe fick sitt  
Schengen visum för att kunna besöka 
Sverige och jag har fått som ett permanent 
uppehållstillstånd för att kunna fortsätta 
leva och bo i Ecuador. Gud är god! Pepes 
intryck av Sverige är att det är ett vackert 
land och mycket lugnt och tyst. Då har han 
främst bott på landsbygden i Småland, 
men också besökt några större städer”. 

Gunilla fortsätter att arbeta som skol-
kurator på skolan Telmo Marquina med 
samtal och själavård för elever och föräl-
drar. Detta är ett stort behov då våld och 
övergrepp förekommer både enskilt och 
i hemmen. 

Mer information finns på församlingens 
hemsida: http://equmeniakyrkan.se/sma-
landsstenar/om-oss/mission/ 
 
Ta med Gunilla regelbundet i förbön. 
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Info från styrelsen

Nu har samtalen i samband med församlingsutveckling, drömmar 
och visioner kommit i gång. Under hösten och vintern förs samtal 
med delar av församlingens medlemmar. Önskan är att lyfta upp 
det goda till ytan, väcka vår gemensamma längtan och skapa ett 
engagemang för framtiden.
Det har redan kommit positiv respons både från de som blivit 
intervjuade men också från dem som intervjuar. Fina samtal om 
viktiga frågor som man annars kanske inte talar om runt kaffe-
bordet. Vi vill gärna samtala med så många som möjligt. Det  
finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Kontakta vår pastor 
Leslie Ron via telefon eller e-post.

Drömmar och visioner

Upptakt
Söndagen den 3 september kl 10.00 har vi höstupptakt med 
Gudstjänst, samtal och kyrklunch på Tre Björkar.  
Det blir information och samtal om våra olika verksamheter. 
 

Välkomna!

Konfirmanderna
 

Nu är det dags att starta upp vårt konfirmandarbete igen, 
tillsammans med Pingstkyrkan. Det är för närvarande 24 
anmälda konfirmander. Tänk på dem i Era böner under året 
som kommer. Vi välkomnar nya konfirmander på vår gemen-
samma gudstjänst i Pingstkyrkan söndagen den 10/9 kl 10.00.

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.  
 

Under sommaren har vi träffats på Cafékvällarna på Tre Björkar. 
Vi har bland annat varit på utflykt till Strandgården och Astrid 
Lindgrens Värld. Vi ser gärna att svenska familjer finns med på 
utflykterna så att det blir en bra integration.  
 

Från och med 3/9 är ”Öppen Kyrka” tillbaka i Equmeniakyrkan. Vi 
träffas på söndagar kl 16-18. Välkommen med du också!
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Info från styrelsen

Man har öppnat upp taket för att tilläggsisolera storstugans- och expedi-
tionernas tak men tyvärr fått konstatera att det inte fanns utrymme för mer 
isolering i dessa delar. Det arbetet kommer därför inte att utföras. Vi får 
satsa på en elfläkt i kaffestugan istället. Byte av den trasiga värmepumpen 
pågår. En ny jordvärmepump har installerats av Rörbolaget i samarbete 
med Christer Larsson och Östen Billvén. Styrelsen har också beslutat att 
sätta upp rullgardiner i storstugan och ansluta bredband på Tre Björkar 
under hösten.

Fastighetsrådet

Styrelsen har översänt en skrivelse till Gislaveds 
Kommun beträffande yttrande över ny översikts-
plan. Kortfattat kan nämnas att förslaget skissar 
på några möjliga sträckningar för transport och 
biltrafik. Om förslagets östliga vägalternativ blir 
verklighet, skulle det innebära att vägen dras 
rakt över lekplatsen vid Tre Björkar - en lekplats 
som, så långt vi kan se, uppfyller kommunens 
önskemål om att vara ett attraktivt utflyktsmål 
för kommuninnevånarna. Dessutom menar vi 
att den tunga trafiken skulle komma att utgöra 
en säkerhetsrisk för alla de barn och ungdomar 
som deltar i verksamheten vid Tre Björkar.  
Vi har önskat Gislaveds kommun lycka till 
i det viktiga arbetet att planera för en fram-
tid där miljö, kultur, hälsa och säkerhet kom-
mer att prägla levnadsvillkoren i vår kommun.  
Just därför hoppas vi – och utgår ifrån – att 
kommunen säger nej till det vägalternativ som 
skulle dras över Tre Björkar.

Yttrande över översiktsplan

Med anledning av särskilda utgifter för renovering av vår fastighet beslutades på försam-
lingsmötet att starta en extra insamling för att täcka kostnaderna. Vi påminner om denna. 
Vi har ett insamlingsmål på 150 000 kronor. Det går bra att sätta in pengar på kyrkans 
bankgirokonto 488-0225 eller Swisha till 123 494 17 20 och märka betalningen med 
”Renovering”.

Extra insamling
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Equmenias årsmöte hålls onsdagen den 11 oktober kl 19.00.  
 

Församlingens årsmöte hålls söndagen den 15 oktober kl 10.00.  
 

Vi börjar med andakt och fortsätter med årsmöte och kyrklunch. Det blir också infor-
mation från Kyrkokonferensen i Vårgårda.  
Välkomna!

Årsmöte

Det gamla ”Nato-tältet” med takstolar av stål som scouterna tidi-
gare använt på läger är till salu. Det har inte använts på många år 
och förvaringsutrymmet behövs till annat.  
 
Mått: Höjd till takstolsunderkant 2,20  och till nock 3m. 
Bredd: 4,3 och längd: 6,75. Ingår 6 takstolar och en tältduk. 
6 st löstagbara “fönster” 
 
Är du intresserad kontakta Anders Bäckegård för budgivning. 
 
 
Kylen som står på Tre Björkar i Scoutförrådet är sönder. Är det 
någon som har en begagnad fullhöjdskyl att skänka så mottages 
den tacksamt. Kontakta Anders Bäckegård.

Tält till salu

Vi påbörjar under hösten en ansiktslyftning av 
kyrkans hemsida på internet. Samtidigt förnyas 
en del av bildmaterialet. Har du bilder med bra 
upplösning tar vi tacksamt emot dessa. Speciellt 
från alla olika grupper och verksamheter. Maila 
till per.haskel@telia.com senast 10 september.

Hemsidan under ombyggnad  
www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar

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.

Nato tältet liknar  
det på bilden

Kyl önskas



Almanackan 

September
2  Lörd  Smålandsstenars marknad
3  Sönd 10.00  Höstupptakt med GUDSTJÄNST och kyrklunch på Tre Björkar. Leslie Ron.  
   Sång av Magdalena Odén
   16.00-18.00 Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
5  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
7  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
8-10  Fre - Sönd Konfirmandhelg
10  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan med konfirmanderna 
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
12  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
14  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
17  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan. Söndagsskolstart.  
   Martina Curenstam. Sång Sofia Willstrand
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
19  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
24  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST, Leslie Ron. Sång av lovsångsgrupp
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
26  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
27  Onsd 15.00 Dagledigträff i Equmeniakyrkan. Peter och Marie Henningsson musicerar

Oktober
1  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST med Nattvard. Leslie Ron. Sång av Jenny Henningsson
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
3  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
4  Onsd 19.00 Lovsång och förbönskväll i Equmeniakyrkan
5  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
6-8  Fred - Lörd Konfirmandhelg
8  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan med konfirmanderna. Leslie Ron
  16.00 Pysselkväll inför gammeldags marknad/ auktionen
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
10  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
11  Onsd 19.00 Equmenias ÅRSMÖTE
12  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
14  Lörd 08.30 Kvinnofrukost i Pingstkyrkan. Anmälan - se info s14
15 Sönd 10.00 ÅRSMÖTE med ANDAKT, Leslie Ron. Sång av Sayaka Oguni. Smörgåstårta
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan  
17  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan

8
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November
2  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
5  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST, Magnus Nydén. Sång av Bengt-Olof Hoof
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
7  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
9  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
11  Lörd 17.00  Ekumenisk fördjupningshelg “Att plantera ny gemenskap” 
  19.00 med Jonas Melin i Equmeniakyrkan. 
10-12  Fre-Sön Konfirmandhelg
12  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan med konfirmanderna. Jonas Melin.
  16.00-18.00 Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
14  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
15  Onsd 18.00 Pysselkväll, vi gör kransar inför gammeldags marknad / auktionen
18  Lörd 15.00 Gammeldags marknad och auktion
19  Sönd 10.00 KÖRMÄSSA med Nattvard. Kör från Anderstorp under ledning av Lars Nilsson
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
21  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
22  Onsd 15.00 Dagledigträff i Equmeniakyrkan. Natur och kultur. 
   Filmstund med Lilly och Bertil Holmén
26  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST, Leslie Ron. Musik och sång i toner av klarinett, fiol och orgel med  
   Sayaka Oguni, Ola Viktorsson och Magdalena Odén
  16.00-18.00 Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
28  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
29  Onsd 19.00 Andrum i Smålandsstenars Kyrkaa  

Oktober forts.
21  Lörd  Ungdomsmöte i Pingstkyrkan (tidpunkt se annonsering)
22  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST med sång av Stämbandet
  16.00 Pysselkväll inför gammeldags marknad/ auktionen
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
24  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
25  Onsd 15.00 Dagledigträff i Equmeniakyrkan. Musikskolan spelar och information av  
   “fixartjänst”
  19.00 Andrum i Smålandsstenars Kyrka
29  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST, Leslie Ron. Sång av Ewa Odin
  16.00-18.00  Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
31  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
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December
3  Sönd 10.00 1:a Advent, GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Adventskören
  18.00 Adventskonsert i Equmeniakyrkan. Adventskören mfl.
5  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
7  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
10 Sönd  10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan med konfirmanderna. Leslie Ron

Ny medlem 
 

Elie Chmeis
Ljunggatan 2D
333 32 Smålandsstenar
072-841 38 24
shmyes@hotmail.com 

Döpta
 

Wera Ester Rhea Hoof  
född 2017-02-26, döpt 2017-06-11

Elie Chmeis  
döpt 2017-06-09 

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

Församlingsboken
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Ordförande har ordet

När vi rusar förbi

En kall vinterdag för ett antal år sedan på en tunnelbanestation i Washington.  
En rufsigt klädd gatumusikant tog fram sin fiol och spelade Bach i en timme.  

Det var rusningstid. Folk hade bråttom, det var få som slängde en slant i hans låda.  
Är detta så märkvärdigt kan man fråga sig? Är det inte gatumusikantens öde, att inte  
bli sedd och hörd?  
 
Det märkvärdiga är att den som spelade heter Joshua Bell och är en av världens främsta 
violinister. Fiolen var en Stradivarius och styckena han spelade var är bland de vackraste 
och tekniskt mest krävande som skrivits. Du har kanske hört om det här experimentet 
tidigare. Men det har trots allt något viktigt att säga till oss.

Om vi inte ens hör när en av världens bästa musiker  

spelar några av världens främsta stycken  

på ett av världens finaste instrument,  

vad är det mer som går oss förbi medan vi rusar iväg till annat?

 
     Hälsningar från styrelsen genom Per

 



 

Cafékvällar

Yttre Bodane

Cafékväll
Att lämna allt och starta om på nytt

Fullsatta Cafékvällar

Allsång med  
Magnus och Hasse

Härlig dag på Tre Björkar



Utflykt till  
Strandgården

På Astrid Lindgrens Värld

CD-bröderna

Söndagsskolfest

Barndop - Wera Hoof

Sång av Magdalen o Peter  
med familj

“Öppen kyrka”

Gudstjänst
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Anslagstavlan

Dagledigträffar Onsdagar kl 15.00
Ingen är för

gammal
Ingen är för 

ung
Välkommen!

27 sept Peter och Marie Henningsson musicerar 

25	okt	 Musikskolan	spelar	och	information	av	“fixartjänst”

22	nov		 ”Natur	och	kultur”.	
   Filmstund med Lilly och Bertil Holmén

drar equmenia igång igen
V35 Hemma från åk 7 fredagar  
V36 Scout  tisdagar kl 18.30
 Spårarscout  åk 2-3
 Upptäckarscout åk 4-6 
 Äventyrarscout  åk 7- 

V37 Söndagsskolan  söndagar kl 10

  

Vecka 35-37

Bön och meditation, 
vacker musik, ljuständning.

Vi äter något gott tillsammans, 
pratar och har trevligt. 

25 Okt, 29 Nov
kl 19.00 i Smålandsstenars kyrka

Välkommen till

11
okt

kl 19

               Equmenias årsmöte     
               Onsdag 11 okt kl 19

Församlingens årsmöte  
med andakt och smörgåstårta  
Söndag 15 oktober kl 10
  

VÄLKOMMEN!  
Glöm inte att ta med årsmöteshandlingarna

15
okt

kl 10

årsmöteLördagen den 
18 November kl 15 

är	det	dags	för	
Equmenias och församlingens 

BASAR & AUKTION

 
Välkommen	till	pysselkvällar
8 okt
kl 16

22 okt
kl 16

15 nov
kl 18
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Adventskören 
 

Sjung med i adventskören 
 

Övningar i Equmeniakyrkan enligt 
senare annonsering och på hemsidan

Vi sjunger på söndag 1:a advent den 
3/12 kl 10 och adventskonserten kl 18

Välkommen på
KVINNOFRUKOST

i Pingstkyrkan

14
Oktober

kl 08.30

“Från vänskap till fiendeskap!”

Sakina Ntibanyitesha 
växte upp i Rwanda men 
blev en flykting. Hon 
berättar om hur det är att 
vara flykting i Sverige. En 
frågar som Sakina ofta 
ställer sig är: Varför upp-
står främlingsfientlighet? 
Hon vet hur det går 
till i krig och konflikter  
mellan länder. Hon vet också att det kan få 
människor att göra det mest ondskefulla mot 
sina grannar. Sakina berättar om sin kamp för 
det liv hon anser att vi alla har rätt att leva.
 
Pris: 100 kr Studerande: 60 kr
 

Anmälan senast den 9 Oktober 
till Svenska kyrkans exp 32588 
eller Ann-Christine Hultqvist 312 36 

11-12 
Nov

Välkommen till 
Ekumenisk 
Fördjupningshelg 

JONAS MELIN
”Att plantera ny gemenskap”

Lördag 11 Nov kl 17 och 19  
i Equmeniakyrkan 
 

Söndag 12 Nov kl 10 
i Pingstkyrkan

Välkomna!

Söndag 19/11 kl. 10 
Körmässa med nattvard

Kör från Anderstorp 
under ledning av Lars Nilsson

19Novemberkl 10

Anslagstavlan



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  
 

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

Pastor
Pastor och församlings-
föreståndare Leslie Ron 
nås på tjänstetelefon 
070-941 96 00 och  e-post: 
leslie.ron@equmeniakyrkan.se 
Leslie har ledig helg 16-17/9, 
21-22/10 och 4-5/11

Vice församlingsföreståndare 
Martina Curenstam nås på 
telefon 072-301 82 12 och 
e-post: martina@curenstam.se

Ungdomsledare 
Denna termin saknar vi  
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.


