
Juni - Augusti 2018

Kyrknytt



Ny medlem 
 

Mohammad Gholami
N. Kyrkogatan 3
333 30 Smålandsstenar
Mobil: 076-928 56 11
mohgol02@edu.gislaved.se

 

Döpta
 

Mohammad Gholami
29 april 2018 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

Församlingsboken
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Ny e-postadress
 

Birgitta Johansson
birgitta.johansson426@gmail.com 
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Pastorns funderingar

Förra våren planterade vi ett äppelträd i 
vår trädgård och vi funderade ganska 

mycket på om det skulle klara den hårda 
vintern. ”Har vi planterat det rätt?” ”Får 
det tillräckligt med näring från jorden?  
Det var några frågor vi funderade på när 
trädet var täckt med snö. Men det har varit 
härligt att se hur de första löven 
har kommit fram under våren 
och nu har äppelträdet blom-
mat. Vi hoppas att det också 
blir pollinerat så att vi kanske 
får skörda åtminstone ett äpple 
till hösten. 

När vi planterade äppelträdet 
gjorde jag mig en bild av hur trädet skulle 
se ut i framtiden. Jag såg ett lagom stort 
träd med många äpplen och där stod vi och 
plockade dem för att äta dem direkt eller 
plockade dem för att sedan baka äppelpaj. 
Som sagt drömmen har inte förverkligats 
än men det är en bra början att äppelträdet 
har blommat. 

När jag har sett på vårt äppelträd har jag 
funderat lite grann på framtidsdrömmar. 
Det är möjligt att vi alla nån gång har haft 
framtidsdrömmar när det gäller vårt eget 
liv eller andras liv. Det kan gälla alla möjliga 
saker som t.ex. drömmen om att bli fotbolls-
proffs när man blir stor, för en flykting kan 

framtidsdrömmen vara att få stanna i Sver-
ige och för en annan kan drömmen vara att 
bli volontär och hjälpa fattiga människor 
någonstans i världen. Några framtidsdröm-
mar brukar förverkligas andra gör det inte. 
Några framtidsdrömmar förverkligas tidigt 
i livet och andra förverkligas sent i livet.  

Det spelar ingen roll hur framtids-
drömmarna ser ut, det som är vik-
tigt är att tro och hoppas på dem.

Som församling har vi också dröm-
mar om framtiden. Vi vill se nya 
människor komma in i vår ge-
menskap: barn, unga och gamla. 
Vi vill fördjupa vår gemenskap i 

bönegrupper, samtalsgrupper och guds-
tjänster. De här är goda drömmar som Gud 
delar med oss, det är jag helt övertygad om. 
Kanske kan vi nu se några av de dröm-
marna börja blomma upp, andra kommer 
att ta längre tid innan de förverkligas. Vi 
får fortsätta att plantera och vattna så vi får 
skörda när tiden är inne.

Låt oss fortsätta ha framtidsdrömmar i våra 
liv och i vår församling. Låt oss fortsätta tro 
och hoppas på vad Herren har i beredskap.

Jag önskar dig en välsignad sommar med 
vila och framtidstro.
    /Leslie Ron

”Låt oss inte tröttna 
på att göra gott, för 
när tiden är inne får 
vi skörda om vi inte 

ger upp”
Galaterbrevet 6:9
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Missionsrådet

En hälsning från församlingens  
missionär Gunilla Eliasson:

Jag besökte ”barnhemmet” i  
Cayambe och hade en heldag med per-

sonalen. För mig är det givande då jag alltid 
får ”nygamla ämnen” att läsa in mig på som 
föreståndaren önskar att vi ska ta upp. Vi 
har bl.a. haft teman som självdestruktivt 
beteende, aggressivitet hos barn, sexuellt 
utåtagerande barn, självbild och att ar-
beta med familjer. Det som jag försöker få 
till är att vi ska ha en dialog så att det inte 
bara blir en föreläsning och att de med den  
erfarenhet som de har och får genom sitt 
arbete med barnen också kan ta upp det de 
står i och det de möter. Tillsammans kan de 
så hitta handlingssätt på hur de kan jobba 
med ett specifikt barn eller kring en situa-
tion. 
Skolorna är igång igen och det är en sådan 
glädje att skolan i Guasmo Sur ”Telmo 
Marquina” har lyckats att få till skolbygg-
nationen så att skolstarten kunde börja i 
nya fräscha lokaler. 

I provinsen Esmeraldas inbjöd jag kvin-
nor till tre dagar av gemenskap och samtal 
om ”Våld i nära relationer”. Samhället är 
präglat av en ”Machismo”- kultur där 
kvinnor till och med bragts om livet av 
sin man/partner just därför att de är kvin-
nor. Tillsammans var vi 12 – 25 kvinnor 
vid de olika tillfällena. Dessa ämnen är så 
viktiga att prata om och många kvinnor 
och barn far illa i sin egen familj. Det är 
alltför vanligt, men då det är en tystnads-
kultur samt en skam så håller många tyst 
och vet inte heller vilken slags hjälp som 
finns att få. 

Gunilla och Pepe skriver ett Nyhetsbrev 
som du kan beställa: gunilla.eliasson@
equmeniakyrkan.se 

De kommer till Sverige i sommar och 
medverkar i gudstjänsten på Tre Björkar 
den 19 augusti. 

 

   
 

Från workshops i Esmeraldas. Vi avslutade i hoppets tecken med att alla fick skriva ned det som varit 
tungt, jobbigt, negativa erfarenheter m.m. på en lapp formad som ett hjärta, fästa det på korset och 
byta till en fjäril som ett minne och en påminnelse om förändring och transformation.
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Info från styrelsen

Församlingsdag och gemenskap på 
Strandgården tillsammans med Öppen Kyrka
Boka in söndagen den 23 september då vi kom-
mer att ha församlingsdag på Strandgården. 
Vi börjar med gemensam Gudstjänst i Strand-
gårdskyrkan kl 11.00 och fortsätter med fika, 
program, samtal och middag. Det blir bland 
annat samtal kring drömmar och visioner. En 
dag då vi alla i olika åldrar är tillsammans och 
upplever en härlig sensommardag vid havet.

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. 

Öppen kyrka gör nu uppehåll för att sedan fortsätta på Tre Björkar 
samtidigt med Cafékvällarna på onsdagar med start den 20 juni  
kl 18-21. Välkommen med! 

Något om kyrkokonferensen 2018
 

Årets kyrkokonferens var förlagd till Gävle, den 10-13 maj under temat Ett i Kristus – en 
kyrka för alla. En kyrkokonferens är mycket: gudstjänster, seminarier och möten med 
både kända och okända vänner. Men framför allt är det samtal och beslut i olika frågor.
 
Bland de beslut som togs under årets konferens 
kan nämnas att:    
 

* konferensen tog, via brev från kyrkostyrelsen 
till regeringen, tydlig ställning mot alla av- 
visningar av ensamkommande ungdomar  
till Afghanistan.                                                                            
 

* konferensen uppmanade kyrkostyrelsen att 
uppmuntra till, och ge aktivt stöd till, 
församlingars engagemang i miljö- och klimat-
frågan.                                                                                               
* konferensen gav kyrkostyrelsen i uppgift att till regeringen framföra Equmeniakyrkans 
önskan att Sverige i FN:s generalförsamling ställer sig bakom förslaget om förbud mot 
kärnvapen. 

Nästa år kommer kyrkokonferensen lite närmare oss. Jönköping kommer då att stå värd 
för en ”klimatsmart” kyrkokonferens. Hälsningar från Magnus och Lena Nydén
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Info från styrelsen

Vi fortsätter som tidigare att sjunga ur ung Psalm på Tre 
Björkar i sommar. Till Er som är gudstjänstledare: Tänk på 
att välja sånger ur ung Psalm. Till hjälp finns sångförslag i 
Sändaren för de olika söndagarna. Till detta har vi komplet-
terat med ett löst sångblad med sommarpsalmer, som också 
finns på Tre Björkar.

Ung Psalm

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.

Styrelsen har beslutat att byta projektor och filmduk i 
kyrksalen för att få bättre ljusstyrka och modernare teknik 
för bildvisning. Den gamla filmduken och projektorn 
kommer att användas i församlingssalen. Håkan Larsson 
och Daniel Henningsson från ljudgruppen samordnar.

Projektor

På församlingsmötet den 15/4 presenterades en sammanställning över de tankar som 
framkommit under förda samtal med församlingsmedlemmar beträffande ”drömmar 
och visioner”. Många har varit positiva till samtalen. Församlingen kommer att arbeta 
vidare kring detta och även att fortsätta med samtalen.

På Strandgårdens vädjan om bidrag från församlingarna till genomförda renoverings 
arbeten beslutade församlingsmötet att avskriva 15 000 kr från det lån som försam-
lingen har till Strandgården. 

Former för hur kollekten samlas in diskuterades. Det konstaterades att vi för närvarande 
provar olika insamlingssätt och att det är bra. Insamling sker alltmer via månadsoffer 
och Swish och offrandet via kollekt eller utgångskollekt minskar med anledning av att 
kontanterna allt mer försvinner. Totalt sett har utvecklingen varit positiv och offrandet 
har ökat. 

Det är bra om mötesledarna inför kollekten informerar om att insamling sker på flera 
olika sätt och att Swish och månadsgivande kompletterar offrandet. Det blir då lättare att 
förstå varför inte alla lägger något i kollektboxen. Det är också positivt att på olika sätt ge 
möjlighet till bön för offret. 

Styrelsen fick också församlingsmötets mandat att arbeta vidare i ungdomsledarfrågan

Information från församlingsmötet 
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Ordförande har ordet

Och så var den plötsligt här. Sommaren. Blå himmel med sol, blommor, som-
marängar och dammiga grusvägar. En oansenlig blå skylt vid vägkanten.  

Vår resa i livet är kantad av platser för möten. Möten med andra människor, möten 
med de människor som kommer i vår väg. Möjligheter till gemenskap. Möten som 
passerar flyktigt eller ger vänner för livet. Men resan är även fylld av möten med 
mig själv och allt jag bär på. Möten med mina egna tankar och känslor. Och ibland 
i korta glimtar, möten med Gud. Heliga möten som får mig att ana att jag inte är 
alldeles ensam…

En mötesplats gör skillnad. Det är lättare att mötas. Lite bredare. Man kan ta ut  
 svängarna. Alla gör vi skillnad. Alla behövs för att dessa små vardagsmöten skall 
hända. För det är så vi gör skillnad, många gånger utan att själva veta om det.  
Ett leende, en gest, tre ord… Vi vet aldrig när vi blir budbärare för något större än 
våra egna liv. 

Att bli bärare av himmelriket är stort. Det är ingen omöjlighet, men är så lätt att 
tappa bort mitt i livet. Himmelrikets verklighet är en kraft att bära och dela med fler.

När vi möts i ögonhöjd händer något med oss. Vi behöver inte känna oss i under-
läge eller frestas att uppifrån se på någon annan. Istället uppstår ett möte på samma 
nivå. Vi får kliva fram ur folkmassan och möta den blick och leva i den närvaro som 
fortfarande påverkar till efterföljelse. Någon finns där och vill ge oss glimtar av sin 
närvaro i våra liv.

När Jesus möter människor sker något vackert och utmanande. Det syns inte alltid 
på raderna, men det känns mellan dem. Mötesplatser lämnar avtryck. De märks.

En enkel skylt vid vägkanten, en aning om ett möte. Gud är med på vår livsresa.

Hälsningar från Styrelsen genom 
Per Haskel



Almanackan 

Juni
3  Sönd 10:00 GUDSTJÄNST med nattvard på Tre Björkar, Leslie Ron, sång Sayaka Oguni
5  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
6 Sveriges nationaldag
7  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
10  Sönd 10:00 GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Leslie Ron, sånger ur Ung Psalm med 
   Jenny Heningsson och Carina Mårtensson
12  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
14  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
  15-18 Scoutläger
17  Sönd 10:00 GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Roland Ohlsson,  
   sång och musik av familjerna Odén och Oguni.
19  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
20  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, “En stund på jorden” Rebecka Palmgren Ashour 
   och Petra Dyesson spelar och sjunger. Ett arrangemang i samarbete med Bilda.
22  Fred  Midsommarafton. Vi hänvisar till Strandgården i Vilshärad, Halmstad
24  Sönd 16.00 Gemensam GUDSTJÄNST i Hembygdsparken Burseryd med Pingst och 
   Alianskyrkan (vid regn i Alianskyrkan) Jan-Erik Wendefors, Leslie Ron, 
   sång Jonas Wendefors
26  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
27  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, “I visa och folkton” Stefan Petzén gitarr och Stefan
   Wikrén piano. Ett arrangemang i samarbete med Bilda.

Juli
 1  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med nattvard på Tre Björkar, Leslie Ron
4  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, Sing and songwriter Lovisa Krantz framför egen 
   sång och musik. Ett arrangemang i samarbete med Bilda.
5  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
7-15   Hönökonferensen
8  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Bertil Andersson
11  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, “Ord och ton från Kenya” Fadhilee Hulya spelar och   
   sjunger. Ett arrangemang i samarbete med Bilda.
12  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
15  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Torsten Gunnarsson, 
   sång av Sofia Willstrand
18  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, Sång och musik med Peter och Marie Henningsson 
   från Unnaryd. Ett arrangemang i samarbete med Bilda.
22  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Henry Gunnarsson
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Augusti
1  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar Ett arrangemang i samarbete med Bilda.
2  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
5  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar, PK ansvarar
8  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, “En svängig afton” Elever från estetprogrammet på   
   Gislaveds Gymnasium underhåller Ett arrangemang i samarbete med Bilda.
9  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
12  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med nattvard på Tre Björkar, Leslie Ron, 
   sång Ewa Odin 
14  Tisd 09.00 Ekumenisk Bön i Svenska Kyrkan
19  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Församlingens missionär i Equador  
   Gunilla Eliasson, sång av familjen Svedberg
25  Lörd 11.00 BARNFESTIVALEN
26  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Leslie Ron, sång Jenny Henningsson
31   31/8-2/9 Konfirmandhelg

25  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, “Att leva med funktionshinder” 
   Sten Davidsson berättar Ett arrangemang i samarbete med Bilda.
29  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Magnus Nydén, 
   sång och musik av Sayaka Oguni 

Juli forts.

September
2  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan tillsammans med konfirmanderna, Leslie Ron, 
   sång Magdalena Odén mfl.
6  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
9  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron, Lars Nilsson piano och 
   Christer Jansson euforium
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Konfirmation

Konfirmanderna har varit på konfaläger på 
båten Shalom. Man hade fantastiskt väder
och båten seglade till Öland. En kväll berättade 
en Syrier i besättningen om hur han hamnat 
snett i sitt liv. En moster hade bett för honom 
under 12 år och det blev till en vändpunkt i 
hans liv. Tonåringarna tog in denna starka 
berättelse, och det blev en fin avslutning på  
helgen. En välsignad resa, och man ser hur  
Shalom gör något positivt med hela gruppen. 

Lördagen den 26/5 kl 15.00 var det konfirma-
tionshögtid med nattvard i ett fullsatt Torghus 
tillsammans med 24 konfirmander.  Många 
fina och minnesvärda stunder som förhoppn-
ingsvis satt spår i livet. Ett stort tack till både 
ledare och konfirmander!

Konfirmation
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Fotogalleriet



Söndagsskolfest



Öppen kyrka

För de våghalsiga:“Scouternas Linbana över Nissan”
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ONSDAGAR den 20 Juni - 8 Augusti     Kl 18  - Programpunkt kl 19
Program sommaren 2018
20  juni  “En stund på jorden” Rebecka Palmgren Ashour och Petra Dyesson  
   spelar och sjunger. Rebecka är kantor i Svenska Kyrkan.

27  juni  “I visa och folkton” Stefan Petzén gitarr och Stefan Wikrén piano.  
   Stefan Petzén är Gitarrlärare på Gislaveds musikskola.

4  juli   Sing and songwriter Lovisa Krantz framför egen sång och musik.
	 	 	 Lovisa	Krantz	kommer	från	Örebro	och	är	syster	till	Jenny	Henningsson.

11  juli  “Ord och ton från Kenya” Fadhilee Hulya spelar och sjunger

18  juli   Sång och musik med Peter och Marie Henningsson från Unnaryd.

25  juli   “Att leva med funktionshinder” Sten Davidsson berättar.

  1  aug  Café-kväll 

  8  aug  “En svängig afton” Elever från estetprogrammet på 
   Gislaveds Gymnasium underhåller 
  Axel	Svedberg,	Joel	Möller,	Ebba	Hulebo,	Maja	Claesson,	Hugo	Lundqvist,	 
	 	 Emanuel	Wikström	mfl.

Café- och programkvällar
Välkommen att njuta av 
program, 
fika och 

gemenskap

Välkomna!

Lovisa Krantz skriver egen text och musik, kommer från Örebro och är 
syster till Jenny Henningsson. Hon är en artist med pianospel och djup, 
luftig och lite hes röst. Hon har tagit inspiration ifrån Ane Brun, Coldplay 
och Bon Iver.  Hon producerar själv och har på så sätt fått rum för mer 
attityd i både röst, text och produktion.

Sten Davidsson bor i Gnosjö men syns ofta i Pingstkyrkan  
i Smålandsstenar. Sjuk är jag inte. Sjuk, då har man influensa,  
jag har en muskeldiagnos, säger Sten som lever med Duchennes  
muskeldystrofi.

Samarrangemang med 
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Anslagstavlan

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.

BARNFESTIVALEN

Boka in  

Lördagen den 25:e augusti 

för då behöver vi just din hjälp, 

hoppas du vill vara med och hjälpa 

Smurfen på Barnfestivalen!

 
Anmäl dig till  

Andreas Henningsson  

073-933 74 32  

andreas.henningsson76@gmail.com.

Tillsammans är vi starka!

Hönö-
konferensen

7-15 Juli

Årets tema:
“En kyrka som helar, bygger och bär”

se mer på  
honokonferensen.se

15
okt

kl 10

 
 

scoutläger
15 -18 Juni

årets

“BuzKul”

 
Församlingsdag
med

Gudstjänst
på 

Strandgården
 

En härlig dag  med gemenskap  vid havet

23
sept

 
Läs mer på s.5



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 (anges vid inbetalaning till Equmeniakyrkan) 
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 16-17/6 
samt semester V27-31.

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.


