Kyrknytt
Mars - Maj 2018

Församlingsboken
Ny medlem

Döpta

Joel Möller
Kollåkerskog 6
333 91 Smålandsstenar
Mobil: 070-673 28 67
E-post: joelmol00@edu.gislaved.se

Joel Möller och Axel Svedberg
döpta 2017-12-17 i Equmeniakyrkan

Axel Svedberg
Boarp Hallagård
324 92 Långaryd
Mobil: 070-797 77 45
E-post: axel.svedberg@hotmail.com
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

N

u befinner vi oss i fastetiden och om
några veckor kommer vi att fira påsk
igen. Påsken är den största kristna högtiden
och den firas i många länder och på olika
sätt. I Ecuador brukar långfredagen vara
den dag då flest människor går till kyrkan. På långfredagen anordnas det många
processioner i olika
städer då stora folksamlingar minns Jesu
lidande och död. Här
i Sverige uppmärksammar vi påskdagen
mer.
Varför är Jesu död
och
uppståndelse
viktigt att minnas?
Den här frågan är
inte så enkel att svara
på. Vi skulle behöva
skriva ett långt bibelstudium och ändå skulle det inte räcka
till. Här vill jag kort dela mina personliga
tankar kring detta. För mig är det lättare
att tro på en Gud som också har smakat på
lidande och död. Jesus blir på så sätt mer
trovärdig för mig som människa och framför allt som Gud. Jesus vet i sin mänsklighet
vad lidande och död är eftersom det blev
en del av hans liv här på jorden. Jesus slapp
inte de jobbiga upplevelserna och erfarenheterna av att vara människa trots att han,
strax innan han skulle gripas, bad enträget
i Getsemane trädgård om att slippa just det.
Vi skulle också många gånger vilja slippa lidandet och döden, vem skulle inte vilja det?
Jesus liknade oss i det också. Jesu död var
ett nederlag för alla som bevittnade hans
korsfästelse. ”Andra har han hjälpt, sig själv
kan han inte hjälpa” (Matteusevangeliet
27:41). Det här slutet hade inte Jesu lärjungar tänkt sig.

Många av dem frågade sig säkert: Var han
verkligen Messias, Guds son?
Jesus dog som en sann människa men det
var hans uppståndelse som visade att han
också är sann Gud eftersom han är den ende
som döden inte har kunnat behålla. Handlar påskens budskap
bara om Jesus? Nej,
påskens budskap om
Jesu död och uppståndelse handlar också
om dig och mig och
hela världen eftersom
det är för oss som Jesus dog och uppstod.
Döden blev besegrad
och de som tror på
Jesus kommer också
att uppstå från de
döda en gång. ”Död,
var är din seger? Död,
var är din udd? Dödens udd är synden, och
synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack
som ger oss segern genom vår herre Jesus
Kristus.” (Första Korinthierbrevet 15:55-57)
Jesu nederlag på korset blev till välsignelse
för hela världen genom hans uppståndelse.
Till och med korset som var en förbannelsens symbol förvandlades till hoppets och
kärlekens symbol.
Påskens berättelser finns i Bibeln inte bara
för att läsas och minnas utan de finns där
för att tas emot i hopp och tro, tack vare att
Jesus lever idag.
			

/Leslie Ron
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Missionsrådet
En hälsning från församlingens missionär Gunilla Eliasson:

U

nder besöket av Ulrika
Morazán, som är Latinamerika
koordinator, och tre musiker som arbetar
inom Equmenia-kyrkan Jacob Wessbo,
Hanna Ekstedt och Lena Wohlfeil fick
jag förmånen att vara chaufför, guide och
tolk på workshops, samlingar och olika
aktiviteter när de mötte Förbundskyrkans lokala kyrkor och nationella ledarskap. Det blev ett mycket positivt utbyte
av tankar, idéer och funderingar på hur
man gör gudstjänst, musikens plats och
hur den kan förstärka det budskap eller
tema som förmedlas. Vilken teologi uttrycks i de sånger vi sjunger? Det blev
många och viktiga frågor som ställdes. Då
många lovsångsmusiker här tillhör den
yngre generationen upptäcktes ett behov
av en tydligare kommunikation med pastorn så att man inte enbart väljer musik
efter eget tycke och smak. Lovsången med
dess budskap är ofta något som man bär
med sig under resten av veckan och då
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är det viktigt med samstämmighet i det
talade ordet och sången. För mig var det
intressant att få se vilken bra och öppen
dialog som tog plats mellan två länder
och två olika systerkyrkor.
På skolan Telmo Marquina har Sverige
bidragit ekonomiskt till deras nybyggnad.
Från mitten av februari har eleverna
skollov i två månader. Då kan arbetet med
nybyggnaden genomföras och bli klar till
skolstarten den 16/4. Man har stark tilltro
till att Herren är med i alla olika faser och
att det ska ske så som man planerat.

Förföljelsen av kristna i världen

I januari varje år ger Open Doors Sverige
ut en rapport över förföljelsen av världens
kristna. Förföljelse av kristna fortsätter att
öka, framför allt i Afrika och Asien. Över
200 miljoner kristna är allvarligt utsatta.
Se och läs om detta på ’Missionsväggen’ i
kyrkan. Där finns en lista ”World Watch
List 2018” på de 50 länder där det är
svårast att vara kristen.

Info från styrelsen
Kyrkokonferensen 2018
I år är kyrkokonferensen i Gävle! Den
hålls den 10-12/5. Vi möts under temat
Ett i Kristus – en kyrka för alla där Paulus
ord om att ingen är jude eller grek, slav
eller fri, man eller kvinna, utgör grunden.
Lena och Magnus Nydén är ombud från
församlingen. Equmeniakyrkan är med
alla sina församlingar alltmer mångkulturell, i bred mening. Vi vill vara en kyrka för hela livet, för fler. Vi vill gemenskap i
olikhet, vi vill vara välkomnande. Vi har bildat en ekumenisk kyrka för vi tror att enhet
är möjlig och för att vi tror att det är det Jesus ber om (Joh17:21). Att välkomna innebär att bereda plats, att vara beredd att flytta på sig själv en smula så att rum skapas. Att
välkomna innebär att ge av sig själv och att pröva nya vägar.

Konfirmanderna

På lördag 26/5 blir det konfirmationshögtid med nattvard i
Torghuset. Hela församlingen är inbjuden att vara med. Det
är i år en grupp med 26 konfirmander. Förmodligen delas
konfirmationen på två tillfällen. Se annonsering. Välj det
klockslag som passar dig bäst eller då du har bekanta som
deltar. Välkommen!
Söndagen den 27/5 är det ingen gudstjänst utan vi hänvisar
till lördagens konfirmationshögtid

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!

”Smaka på världen”
Lördagen den 24 mars blir det även i år ett event i Torghuset
där du kan uppleva ”världen” utanför Smålandsstenar. Ett flertal
föreläsare med olika erfarenheter och bakgrund håller föredrag.
Smaka på mat, dryck, hantverk, musik, dans och kultur från
världens olika hörn. Under kvällen kommer Peter Elmbergs
musikal ”Hemstannarna” att spelas.
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Info från styrelsen
Församlingsmöte
Söndagen den 15 april är det församlingsmöte efter
gudstjänsten. Det blir bland annat information beträffande arbetet kring församlingsutveckling, drömmar
och visioner.

Al Massira

Det har påbörjats en utbildning kring Kristen tro för arabisktalande
nyanlända och andra intresserade som heter Al Massira och är en typ
av ”Alpha” utbildning. Den görs ekumeniskt med Allians- och Pingstförsamlingen. Al Massira är en kurs på 13 samlingar som börjar med
en introduktion och sen 12 undervisnings tillfällen. Innehållet varieras
med film, samtal, bön, mat och gemenskap. Samlingarna är i Pingstkyrkan lördagar kl.17-19 den 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, 28/4, 5/5, 12/5,
2/6 och 9/6

Genomgång av råd och kommittéer

Det är ett fantastiskt engagemang och arbete som
årligen utförs genom vår församling. Det ser man
inte minst när man tar del av årsmöteshandlingarna. Efter senaste årsmötet diskuterade styrelsen
kring verksamhet, råd och de kommittéer som
finns och om det är några anpassningar som kan
vara aktuella att göra för att ”spara på resurserna”?
Kretsarna är en indelning av församlingen som
inte utnyttjats på senare tid. Styrelsen har föreslagit att indelningen i kretsar tas bort from nästa
årsmöte och därmed utgår även kontaktperson församlingskrets. Ansvariga för krets och årsmöteshandlingar blir ansvariga för årsmöteshandlingar.
Kommitté för världsböndagen ändras till Kommitté för Kvinnofrukost/ världsböndag. Ombud
för årsmöte region öst slås ihop med ombud för
Strandgården och i gruppen har Reide Mårtensson
ersatt PeO Helge.

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.
66.

Ordförande har ordet

Ylva Eggehorn har en gång sagt: -Man kan inte lyckas med att följa Jesus – men man
kan inte misslyckas heller. Livet med Gud handlar om något annat än det som går att
mäta i termer av framgång och motgång.

Do they know it’s Christmas?

Kvinnan smyger in hos Simon, utan att fråga om lov eller lämplighet, häller en hel
flaska nardusolja över Jesu huvud. Och när dofterna från oljan sprider sig i rummet
är diskussionerna i full gång. De som aldrig bryr sig om de fattiga annars menar att
man kunde ha sålt oljan och gett pengarna åt de fattiga.
Det har spekulerats i varför kvinnan gör det hon gör, bryter och tömmer en flaska
olja som förmodligen var värd en årslön. Det är lätt att tänka att hon ville hedra
Jesus, visa sin tacksamhet eller uppskattning för något, men Jesus själv ger ett annat
svar: ”Hon har i förväg smort min kropp för begravningen.” Han säger det till dem
som gnäller. Den här kvinnan hade kanske förstått det som omgivningen inte hade
förstått, trots att Jesus hade berättat det. Vi vet inte vad hon hört eller vad hon känt.
Vi vet bara att en inre process i henne lett fram till att hon bryter alla rådande konventioner och gör det hon måste göra, för att inte dö invärtes.
Och alltsammans är så vardagligt: Hushåll inte med oljedropparna, håll inte på dem.
Häll ut alltsammans som en kröning till tron på kärleken. Om så hela världen räknar
det som oförnuftigt, så slösa med kärleken. Gör det medan möjlighet finns!
Ta det finaste du har – din kärlek – och bryt den över mångårig tystnad. Ingen kan
lova att det kommer att lyckas, men det kan inte misslyckas heller. Kärlek är kärlek
och den har en inneboende kraft som spränger alla gränser.
Hälsningar från styrelsen
genom Per
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Almanackan
Mars

1 Torsd 14.45
Andakt på Hagagården
4 Sönd 10:00
GUDSTJÄNST, Leslie Ron. Sång Sayaka Oguni och Dennis Högberg
		
16 - 18 Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
6 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
8 Torsd 14.30
Andakt på Mariagården
		
18.30
Dramaövning inför påsk
		
19.00
Gospelkörövning inför påsk
11 Sönd 10:00
GUDSTJÄNST med nattvard, Hans Ström, sång CD-bröderna
			
Bön- och offerdag för pastors och diakoniutbildningen
		
16 -18
Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
13 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
15 Torsd 18.30
Dramaövning inför påsk
		
19.00
Gospelkörövning inför påsk
18 Sönd 10:00
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan med scouterna, Leslie Ron
		
16 -18
Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
20 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
21 Onsd 15.00
Dagledigträff - “En dum gubbe och en klok kvinna“ Karin och Anders Bengtsson 		
			
sjunger och berättar
		
18.30
Dramaövning inför påsk
		
19.00
Gospelkörövning inför påsk
		
19.00
Andrum i Smålandsstenars Kyrka
23-25
Konfirmandhelg
24 Lörd Se annonsering
Smaka på Världen i Torghuset
25 Sönd 10:00
GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan tillsammans med konfirmanderna
		
16 -18
Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
27 Tisd 09.00
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
28 Onsd 18.30
Dramaövning inför påsk
		
19.00
Gospelkörövning inför påsk
30 Fred 10.00
Långfredag, GUDSTJÄNST med Nattvard, Leslie Ron, sång Katarina Nyström

April

1 Sönd
		
3 Tisd
5 Torsd
8 Sönd
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10:00
18:00
09.00
14:45
10:00
16 -18

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST, Leslie Ron, Gospelkör och drama
Simon Ådahl i Pingstkyrkan
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
Ancdakt på Hagagården
GUDSTJÄNST, Anders Bengtsson, musik med Sayaka Oguni och Magdalena Odén
Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan

April forts.
10 Tisd 09.00
12 Torsd 14:30
14 Lörd 08.00
15 Sönd 10:00
		
16 -18
17 Tisd 09.00
18 Onsd 15.00
22 Sönd 10:00
			
		
16 -18
24 Tisd 09.00
25 Onsd 19.00
29 Sönd 10:00
			
30 Månd 20.00

Maj

1 Tisd 09.00
3 Torsd 14:45
6 Sönd 10:00
		
16 -18
8 Tisd 09.00
9 - 12 		
10 - 12 		
13 Sönd 15:00
15 Tisd 09.00
20 Sönd 10:00
22 Tisd 09.00
23 Onsd 15.00
24 Torsd 14:30
26 Lörd		
27 Sönd
29 Tisd 09.00
30 Onsd 19.00

Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
Andakt på Mariagården
Storstädning
GUDSTJÄNST, Leslie Ron, sång Ewa Odin, Församlingsmöte
Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
Dagledigträff - Matts Svensson tipsar om hur vi kan skydda oss mot åldringsbrott
GUDSTJÄNST tillsammans med konfirmanderna i Equmeniakyrkan Bön och
offerdag för mission i Sverige
Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
Andrum i Smålandsstenars Kyrka
GUDSTJÄNST med Nattvard, Leslie Ron, sång Jenny Heningsson, Sayaka Oguni
och Magdalena Odén
Valborgsfirande på Vikabo och servering på Tre Björkar

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andakt på Hagagården
GUDSTJÄNST, Leslie Ron, barnkören Smulorna från Värnamo
Öppen Kyrka - Café för integration i Equmeniakyrkan
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Konfirmandläger
Kyrkokonferens i Gävle
SÖNDAGSSKOLANS SOMMARFEST på Tre Björkar, Leslie Ron
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Martina Curenstam, sång Sofia Willstrand
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Dagledigträff - Utflykt till Dannäs Våffelcafè (se annonsering)
Andakt på Mariagården
Konfirmationshögtid med nattvard i Torghuset - Se annonsering
Vi hänvisar till Gudstjänst i andra kyrkor
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andrum i Smålandsstenars Kyrka
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Juni

3 Sönd 10:00
5 Tisd 09.00
7 Torsd 14:45
10 Sönd 10:00
			
12 Tisd 09.00
14 Torsd 14:30

GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Leslie Ron, sång Sayaka Oguni
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andakt på Hagagården
GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Leslie Ron, sånger ur Ung Psalm med
Jenny Heningsson och Carina Mårtensson
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andakt på Mariagården

Du har fått fribiljetter till passionsdramat, en föreställning i tre akter. För enkelhetens skull
kan vi kalla akterna för skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen, det har folk gjort i alla
tider. Långfredagen handlar om vad Jesus gör för oss människor när han dör på korset. Det är
en plågsam historia och jag vill varna för våldsamma inslag. Påskdagen handlar om hur Gud
besegrar ondskan och döden. Det blir en ljusare akt och nya världar kommer att öppna sig
där. Skärtorsdagen handlar om dig och mig. Det är också en ganska plågsam historia. För jag
anar att du är precis som jag, fast vi inte pratar så mycket om det.
Jag vill naturligtvis inte genera dig och kräva att du blottar dina hemligheter. Men vi lever
ju alla med våra skuggsidor. Och eftersom jag har mina så anar jag att du har dina. Det är
om dem den första akten i dramat handlar. I den kommer vi att få möta vår egen litenhet. Vi
möter den i Petrus som förnekar att han känner Jesus. I Judas som sviker eftersom han själv
är besviken. – Jesus har inte levt upp till hans förväntningar. Vi möter den i lärjungarna som
lovar Jesus att de skall vaka och be, och hos lärjungarna som flyr. De är rädda, precis som vi.
Och fega, fast det skulle vi aldrig tillstå.
Den här historien är rak och avslöjande och ber oss att se på oss själva så som vi egentligen
är. Men det finns en oväntad spänning i dramat. För den sista natten som Jesus spenderar
tillsammans med lärjungarna ingår han ett förbund med dem, till syndernas förlåtelse. Hans
del av förbundet består i att han skall ge sitt liv för att de skall få leva. Deras del av förbundet
innebär att de skall våga se sig själva de är och sedan lämna över sin synd och skuld till Jesus.
Allt som tynger dem, förtrycker dem, härjar dem. Jesus skall ta det med sig på korset och
lärjungarna skall gå fria. Vi ska gå fria.
Du förstår, det här dramat handlar verkligen om passion. Om hur Gud älskar dig och mig
mer än vi kan ana. När vi faller för trycket eller rädslan – då finns det förlåtelse. När vi misslyckas vill Jesus upprätta oss och ge oss förnyat förtroende. Vad vi än gör kan Guds kärlek till
oss aldrig dö. Den kommer att uppstå och återuppstå och återuppstå varje gång en människa
tar emot den. Jag vet, det är på gränsen till obegripligt. Man får försöka ta in det så gott man
kan. Så låt sången och dramat börja…
Och missa nu inte att du har en fribiljett, så att du kan följa dramat på påskdagen kl 10.00 i
Equmeniakyrkan.
							
Välkommen!
/Hälsningar Per
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Dagledigträffar

Söndagsskolans
Lucia
Det
traditionsrika
Julspelet

Glatt gäng på
kyrkkaffe

Bengt firar 75 år
och bjuder på tårta

Jonas
Helgesson

Barnruta

Adventskören

Anslagstavlan

Välkomment till vårens

DAGLEDIGTRÄFFAR
Onsdagar kl 15
21 Februari
		
21 Mars
		
18 April
		
23 Maj
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“Guldgrävare Blom o Pärleporten”
Torsten Gunnarsson kommer och sjunger
“ En dum gubbe och en klok kvinna
“ Karin och Anders Bengtsson sjunger och berättar.
Matts Svensson tipsar om hur vi kan skydda oss
mot åldringsbrott
Utflykt till Dannäs Våffelcafè mer info kommer.

Anslagstavlan
STORSTÄDNING
14 April kl.8

Är vi många går det fortare
och lättare och det blir
framför allt roligare!
Ta med eget städmateriel.

Välkommen till

Söndagsskolans
sommarfest

13 m
aj kl
15
på
Tre B
jörka
r

Gruppansvarig informerar Reide Mårtensson
om hur många från gruppen som kommer
så de kan beräkna fikat!
Grupp 6

Allmän städning utanför Missionskyrkan
samt expeditionerna.

Grupp 7

Kyrksalen (inte lampglasen).

Grupp 8

Kaffestuga, pentry, städutrymme, entré,		
kapprum, andaktsrum, hissmoch toa

Grupp 1

Ordnar fika, kök m alla skåp, diskrum, över-		
nattningsrum, dusch + gången utanför.

Grupp 2

SMU-stuga, lyorna, hobbyrum, toaletter,
SMU-ingång och trappan upp.

Grupp 3

Cafélokalen (plantera om växterna),
bord- o stolförrådet, förrådet vid scenen,
toan och gången fram till pannrummet,
trappen upp till expeditionerna och gången 		
utanför expeditionerna.

Grupp 4 + 5 Tre Björkar (inne o ute).

Bön och meditation,
vacker musik, ljuständning.
Vi äter något gott tillsammans,
pratar och har trevligt.
21 Mars, 25 April, 30 Maj
kl 19.00 i Smålandsstenars kyrka

Information om fördelning av
sommarveckorna 2018 mellan
vaktmästargrupperna.
Grupp 7 (Odin) V20, V21 samt V27.
Grupp 8 (Sundberg) V22, V23 samt V28.
Grupp 1 (Mårtensson) V24, V29 och V33.
Grupp 2 (Hjelm) V30, V34 och V35. I och
med detta är vi tillbaka i gängse ordning.
Grupp 3 (Henningsson) V25.
Grupp 4 (Fredriksson) V26.
Grupp 5 (Nydén) V31.
Grupp 6 (Svensson) V32.

Konfirmationshögtid
med nattvard
i Torghuset

Alla är hjärtligt
välkomna!

Lörd
a
26 M g
aj
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Pastor

Pastor och församlingsföreståndare Leslie Ron
nås på tjänstetelefon
070-941 96 00 och e-post:
leslie.ron@equmeniakyrkan.se
Leslie har ledig helg 10-11/3,
7-8/4 och 19-20/5
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

Något av värde
Ibland kan väl livsmodet falla
på grund av allt bråk och all strid.
Vi lever i vad man kan kalla
”de hårdknutna nävarnas tid”.
Men fastän nån fred inte slutits,
så visar den här bilden dig
att även en näve som knutits
kan ha nå´t av värde i sig...
Ur ”Tänkta tankar till bifogade bilder”
av Magnus Nydén

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

