Kyrknytt
September - November 2018

BARNFESTIVALEN

Barnfestivalen, arrangeras av Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan tillsammans. Lördagen den 25 augusti var det festligt att se 720 glada barn, med
olika bakgrund och nationaliteter, leka och ha roligt. Leken blandades upp
med musik, dans och drama med fokus på budskapet om Jesus. Ett STORT
TACK till kommitén ligger bakom planeringen samt 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

Många kommer att minnas
den varma sommaren 2018

D

en ovanliga värmen har varit en
”Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarväckarlocka för oss om att någonting
ande suckar och våndas” Rom. 8:22
måste göras med vår miljö. Bränder, skogar
som förstörs, vatten som sinar, djur som
Hur ska vi som kristna förhålla oss till
måste slaktas och foder som inte växer är
miljöfrågorna och till den natur vi har fått
några av konsekvenserna av den
att förvalta? Författaren Peter Hallextrema värmen. Det är inte
dorf skriver i en artikel i tidningen
” En relation till
konstigt att många är oroade i
Dagen några tänkvärda ord kring
skapelsen präglad
Sverige idag.
detta:
av vördnad och
förundran kan göra ”En relation till skapelsen, präglad
I Bibeln kan vi läsa vad Gud
av vördnad och förundran, tar
skillnad”
sa till människan gällande allt
sig uttryck i en avhållsamhet som
det skapade: ”Och Gud skapade
sätter gränser för de egna begären
människan till sin avbild, till Guds avbild
och gör hjärtat mjukt. Vi måste inse att våra
skapade han henne, till man och kvinna skahandlingar på ett eller annat sätt gör avtryck
pade han dem. Och Gud välsignade dem och
varje dag. I väntan på fler politiker som tar
sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka
sitt ansvar för klimat- och miljöfrågorna kan
er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd
vi själva välja att göra de avtryck som proöver havets fiskar, himlens fåglar och alla
fetiskt föregriper en jord där rättfärdighet
djur som rör sig på jorden”. 1Mos. 1:27-28
bor.”
Det är uppenbart att vi har lyckats uppfylla
jorden eftersom den är överbefolkad men vi
har inte lyckats med att ta hand om varandra helt och hållet. Det är också uppenbart
att vi människor råder över skapelsen men
vi har misslyckats en del med den uppgiften eftersom girighet, makt och dåligt
förvaltarskap gällande jordens resurser har
gjort att vår planet lider. Paulus skriver:

Jag tycker att orden ”vördnad” och ”förundran” tilltalade mig när jag läste artikeln. En
relation till skapelsen präglad av vördnad
och förundran kan göra skillnad. När vår
relation till skapelsen är präglad av vördnad
och förundran då är vi på rätt spar också i
relation med skaparen. Vi kan inte göra allt
men vi kan göra något. Något som sätter
avtryck varje dag i den goda skapelsen vi
har fått att förvalta.
				
/Leslie Ron
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Missionsrådet
och kunna beröra tabun,
för jag är ju ändå lite ”konstig”. Lite lagom konstig är
bara bra när det gäller just
dessa ämnen.

F

örsamlingens missionär Gunilla Eliasson och hennes man José Vargas medverkade i vår gudstjänst den 19 augusti
med predikan och informtion om deras
arbete i Ecuador. Gunilla gör en betydelsefull insats bland kvinnor genom undervisning och själavårdssamtal.
I sitt senaste nyhetsbrev skriver Gunilla:
Vi hade en heldag med ungdomarna i kyrkan Emanuel i Cayambe. Jag hade fått uppdraget att prata om relationer, sexualitet,
förälskelse och äktenskap med tre olika ungdomsgrupper. Det var mycket fnitter just
bland de ca 30 tonåringarna, men jag hörde
efteråt en mamma som berättade för mig att
hennes son på 13 år hade återberättat allt
hemma och tyckt att det varit bra. Det är
ju spännande att få möjlighet att benämna
dessa ämnen som kyrkan ofta inte pratar
om. I själavård möter jag många och inte
bara ungdomar som har sår när det gäller
relationer och olika sexuella erfarenheter.
Det är faktiskt ett plus att vara utlänning

För mig som älskar att resa
så har Gud verkligen välsignat mig med nya platser
dit jag aldrig hade trott att
jag skulle resa. Jag blev inbjuden som gästlärare till
Apg29 i Alaska i våras. De
hade sin bas på ett naturskönt ställe ”Lazy Mountain” utanför Anchorage.
Jag fick se örnar, vackra
snöklädda bergstoppar, isbjörn (fast på
zoo) och äta hamburgare på nedkyld
restaurang.
Ungdomsförbundet Equmenia –
Lärjungaskola APG29
Bed för Apg29-året som nu är igång. Det
är ett år för ungdomar att tillsammans
leva och tränas för lärjungaskap, församling och mission i olika utmanande
miljöer. Året består av terminskurserna
Apg29 och Apg29 Pionjär. Under hösten
åker man utomlands på en tre månaders lärjungaskola. I början av september
reser 19 svenska ungdomar till Ecuador
och 13 till Kongo Brazzaville. Under
våren arbetar man tillsammans med
två-tre andra i ett team i en pionjärmiljö
i Sverige.

/Missionsrådet genom Hans Ström
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Dagledigträffar

Onsdagar en gång per månad kl 15.00

19 september Läsarsånger med PRO-kören
24 oktober
			

28 november

En pilots äventyr under 2:a världskriget
Karl-Gustav Lindbäck berättar
De äldres Julfest på Tre Björkar

Ingen är för
gammal
Ingen är för
ung

Välkommen

!
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Ordförande har ordet
I år har vi haft en sommar att minnas med
sol i överflöd, torka och värmerekord.

Livet
i en glödlampa

Men det har också varit en sommar där
man börjat känna kalla kårar ila utmed
ryggraden trots temperaturer med ”all time
high”. Förhoppningsvis har man kunnat
vila ut och koppla av. Men det gäller inte
alla denna sommar. Många ensamkommande har kastats mellan hopp och förtvivlan och det har också många svenskar
och frivilligarbetare gjort. Den nya gymnasielagen väckte nytt hopp hos tusentals
unga människor. De har varit i Sverige
sedan 2015 och har redan åtskilliga gånger
kastats mellan hopp och förtvivlan. De har
Det fanns – och finns – alla möjligheter
tvingats bryta upp från sina nätatt bygga på den kraft av medverk och i många fall tvingats till Hoppet tänds, mänsklighet och vilja som civilett liv på gatan, utan annat stöd
samhället demonstrerade i motän det som ges från kyrkor, frisläcks,
tagandet. Svenska folket kan och
villigorganisationer och enskilda
vill växa och vara välkomnande.
personer. Den nya lagen gav dem
tänds igen
Men ”makten” valde att kliva rakt
hopp men det släcktes snabbt
över folket och in i ett politiskt
av svenska myndigheter och
och släcks...
spel där de ensamkommandes
domstolar. Alla dessa fina ungliv var insatsen. I Migrationsverdomar som tvingas leva i en glödlampa.
kets asylprocesser vet vi nu att brister och
Hoppet tänds, släcks, tänds igen och
rättsosäkerhet är mer regel än undantag.
släcks...
Sverige har ett moraliskt ansvar för dessa
De verkliga offren för detta juridisktungdomar som alltför många gånger har
politiska fiasko är de unga ensamkomblivit svikna. I en rättsstat ska staten resmande, som på nytt kastas från hopp till
pektera mänskliga rättigheter. Juridiken är
förtvivlan.” Tar man ungdomar med kaos
ett resultat av politiken och inte tvärtom.
i ryggsäcken, ger dem hopp om en framPå något sätt måste vi få alla att förstå att
tid för att strax därefter rycka bort det igen
man inte kan gömma sig bakom kravet
och försätta dem i ovisshet, utan stöd och
på “ordning och reda” utan att man också
trygghet, ja, då får man psykisk ohälsa i
måste ta ett personligt ansvar för de beslut
gruppen. Lampan tänds och släcks för att
man fattar. Annars blir man själv en del av
strax tändas och släckas igen. Livet som
den största sociala skandal som vi förmodensamkommande är som att leva i en glödligen upplevt i det här landet. Alla kommer
lampa.
66.

vardag och vedertagen sanning. För att stå
ut med oss själva tvingades vi förhärda våra
hjärtan. Vi blev ett folk av gärningsmän,
sjuka av den förträngda insikten att vi
vänder nödställda ryggen. Vi tappade riktningen.

någon gång under historieskrivandet, att få
stå till svars för sina handlingar.
Politikerna svek oss. Förändrade vår självbild och vår världsbild. De tog ifrån oss
stoltheten över oss själva och tilliten till
vår förmåga. Då skadades den grundbult vi
behövde för att lösa de problem vi står i.
Sveket var att fokus skiftade från flyktingens nöd till vår bekvämlighet. Att offren
gjordes till förövare. Att problemen blev
deras fel. Deras nöd störde vår ordning.
Det som för tre år sedan var otänkbart blev
efter hand tänkbart och så småningom

Det är som Martin Luther King en gång
sade “Tragedin i världen är inte de ondas brutalitet utan de godas passivitet”.
Det har av politiska skäl gjorts försök att
underminera Elin Ersson och det hon
gjorde på flygplanet för att förhindra en deportation. Ingen kan dock ta ifrån henne
att hon ställde sig upp när vi andra satt
ner. Vi kan vända det som sker genom att
agera tillsammans. En mur är bara en bro
som hamnat vertikalt istället för horisontellt. Allt som vi har, allt som vi är, kan vi
använda till att skapa hopp. Så kan var och
en av oss vara en del av hoppet och Guds
pågående skapelse.
/Per Haskel

“Gud, hjälp de människor
som lever i flykt
Ge dem en plats
där de kan leva tryggt
Rör våra hjärtan, Så att vi kan se
Gud visa vägen, Lär oss att ge”
Esmeraldas bön ur Ringaren i Notre Dame
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Almanackan
September
2 Sönd 10.00
4 Tisd 09.00
6 Torsd 14.45
9 Sönd 10.00
			
11 Tisd 09.00
13 Torsd 14.30
16 Sönd 10.00
18 Tisd 09.00
19 Onsd 15.00
23 Sönd 11.00
25 Tisd 09.00
26 Onsd 19.00
30 Sönd 10.00
			

Oktober

2 Tisd 09.00
4 Torsd 14.45
7 Sönd 11.00
			
9 Tisd 09.00
11 Torsd 14.30
12-14		
13 Lörd 12.00
14 Sönd 10.00
16 Tisd 09.00
17 Onsd 19.00
21 Sönd 10.00
23 Tisd 09.00
24 Onsd 15.00
			
28 Sönd 10.00
			
30 Tisd 09.00
31 Onsd 19.00
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GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan tillsammans med konfirmanderna, Leslie Ron
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andakt på Hagagården
GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron,
Lars Nilsson piano och Christer Jansson euphonium
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andakt på Mariagården
GUDSTJÄNST med lovsång och psalm i Equmeniakyrkan. Martina Curenstam
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Dagledigträff - Läsarsånger med PRO-kören
Gudstjänst och församlingsdag på Strandgården, Halmstad
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andrum i Smålandsstenars kyrka
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.
Sång och musik med Sayaka Oguni

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andakt på Hagagården
Radiogudstjänst. Leslie Ron mfl Samling kl 10.15 För övning av psalmer mm.
Kom i tid!
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andakt på Mariagården
Konfirmandhelg
Regionfest och regionstämma öst i Nässjö
GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan med konfirmanderna
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Equmenias ÅRSMÖTE i Equmeniakyrkan
ÅRSMÖTE med ANDAKT i Equmeniakyrkan. Leslie Ron
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Dagledigträff - En pilots äventyr under 2:a världskriget.
Karl-Gustav Lindbäck berättar
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Magnus Nydén.
Sång och musik av Magdalena Odén mfl
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andrum i Smålandsstenars kyrkan

November
1 Torsd 14.45
3 Lörd		
4 Sönd 10.00
			
6 Tisd 09.00
8 Torsd 14.30
9-11		
11 Sönd 10.00
13 Tisd 09.00
14 Onsd 19.00
17 Lörd 17.00
			
18 Sönd 10.00
20 Tisd 09.00
		
18.00
21 Onsd 19.00
24 Lörd 15.00
25 Sönd 10.00
27 Tisd 09.00
28 Onsd 15.00
		
19.00
		
19.00

December
2 Sönd 10.00
		 18.00
4 Tisd 09.00
6 Torsd 14.45
7-9			
9 Sönd 10.00
11 Tisd 09.00
13 Torsd 14.30

Andakt på Hagagården
Alla helgons dag
Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan, Leslie Ron.
Sång och musik av Dick och Maria Uggla
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
Andakt på Mariagården
Konfirmandhelg
Gudstjänst i Equmeniakyrkan med konfirmanderna. Leslie Ron
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
Körövning inför 1:a advent
Ekumenisk fördjupningskväll i Equmeniakyrkan. Tema: Gudstjänsten.
Peter Bernhardsson regional kyrkoledare
Ekumenisk GUDSTJÄNST med nattvard i Pingstkyrkan
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
Kranstillverkning inför Gammaldags marknad
Körövning inför 1:a advent
Gammaldags marknad och auktion i Equmeniakyrkan
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Anders Bengtsson. Sång Ewa Odin
Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
De äldres JULFEST på Tre Björkar med daglediga och omsorgsgruppen
Körövning inför 1:a advent
Andrum i Smålandsstenars kyrka

1:a advent, GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron, Adventskören
Advents- och julkonsert i Equmeniakyrkan. Adventskören mfl
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andakt på Hagagården
Konfirmandhelg
2:a advent GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan med konfirmanderna
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andakt på Mariagården
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Info från styrelsen
Inspirationskväll i Equmeniakyrkan Anderstorp
13/9 kl 18.30 i EK Anderstorp är det en inspirationskväll för vår region med seminarier på tema:
Nya svenskar-nya vänner, Barn & Unga-församlingens
framtid? Alpha.

Församlingsdag på Strandgården
Söndagen den 23 september har vi församlingsdag på
Strandgården. Vi börjar med gemensam Gudstjänst i
Strandgårdskyrkan kl 11.00 och fortsätter med lunch,
samtal, program och fika. Det blir bland annat samtal
kring drömmar och visioner samt hur vi tänker kring Öppen Kyrka. En dag då vi alla i
olika åldrar är tillsammans och upplever en härlig sensommardag vid havet.
Välkommen med!

Ny ljusbärare på Tre Björkar
Den 12/8 hade vi förmånen att inviga en ny ljusbärare på
tre Björkar. Det är Christer Larsson och Reide Mårtenson
som tillverkat den. Den är gjord av stål och björk. Den står
på tre ben och har tre sidor av björk som anknyter till Tre
Björkar. Den är uppbyggd kring en triangel, som en symbol för Gud och treenigheten. På Jesusljuset får vi tända
våra egna böneljus och sätta dem i sanden och lämna
över våra böner till Gud. Den är flyttbar och kommer att
användas även i våra Equmeniagruppers samlingar på Tre
Björkar. Vi riktar ett stort tack till Reide och Christer för
en mycket fin och användbar ljusbärare som verkligen
passar in på Tre Björkar.

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 har uppehåll i september men du som söker gemenskap är
välkommen till Gudstjänsterna i Equmeniakyrkan på söndagar kl 10.00
eller att möta upp till kyrkkaffet direkt efter gudstjänsten ca 11.00-12.30

Konfirmation

Vi har en ny konfirmandgrupp som startar upp i september. För närvarande är det 23
anmälda konfirmander. Tänk på dem i din förbön. Det saknas också en kvinnlig ledare.
Du behövs! Kontakta Leslie.
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Info från styrelsen
Information från kassören

Jag tror ingen har undgått att församlingen har Swish-konto. Jag kan se det varje månad
på ankommande betalningar. Det har ökat för varje månad, både till antal och till belopp,
och det är glädjande att vi fått ett så positivt gensvar. Det som nu är en nyhet i vårt Swish
upplägg är att du kommer att stöta på nedanstående QR kod (bilden till höger om numret
i figuren) på ett antal platser i kyrkan och på Tre Björkar. Denna kod kan användas för att i
din Swish-app scanna in församlingens Swish-nummer istället för att skriva in det.
Hur skall du göra? Öppna QR-kodsidan i Swish-appen och välj ”Skanna kod”. Du hittar
denna funktion längst upp till höger på din telefon i Swish-appen. Då startas telefonens
inbyggda kamera och QR-koden läses in automatiskt när du riktar mobilen mot koden
och ser till att koden syns i rutan. När koden är läst påbörjas en betalning till det nummer
som är kopplat till QR-koden. Som vanligt fyller du i det ändamål som avses tex offer eller
kyrkkaffe. Har du frågor kring detta
eller något annat om församlingens
ekonomi hör av dig till kassören så
skall jag göra allt jag kan för att räta ut
dina frågetecken.
Hälsningar Håkan Larsson.

Fördjupningskväll 17 november
Välkommen till ekumenisk fördjupningskväll den 17/11 kl. 17.00
– 20.00 i Equmeniakyrkan. Tema: Gudstjänsten. Varför firar vi gudstjänst? Hur skapar vi mer delaktighet? Varför är gudstjänsten viktig?
Talare: Peter Bernhardsson regional kyrkoledare i Region Öst inom
Equmeniakyrkan.

Hemma är Slash igen /

Ungdomarna har bestämt att tonårsarbetet ”Hemma” namnändrar tillbaka till ”Slash”
igen. Också här behövs fler ledare. Du som känner för att arbeta med ungdomar - tala
med Leslie Ron.

Uppgraderat wifi-nätverk i Equmeniakyrkan

Vi har nytt wifi system i kyrkan med router i kyrksalen och meshpunkter i
kaffestugan samt nere i caféet. Det innebär bättre täckning och prestanda i
hela kyrkan. Nätverksnamnet är EK1 och det nya lösenordet är EKJoh316
(där EKJ skrivs med versaler). Kom ihåg: EkumeniaKyrkan Johannes 3:16.
Du måste alltså skriva in det nya lösenordet för att komma åt nätverket EK1.
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“Ord och ton från Kenya”
Fadhilee Hulya

Cafékvällar
Stefan Petzén gitarr
och Stefan Wikrén piano

Elever från estetprogrammet

Rebecka Palmgren Ashour
och Petra Dyesson

Lovisa Krantz

För de våghalsig
a:
“Scouternas Lin
bana
över Nissan”

Fotbolls VM

Gudstjänst
Gudstjänst
Öppen kyrka
ÅRETS KONFIRMANDER

Anslagstavlan
Vecka 36
drar equmenia igång igen

Gudstjänst
på

Strandgården

åk 2-3

		

Upptäckarscout åk 4-6

		

Äventyrarscout åk 7-

sept

med

Scout - Tisdag 4 sept 18.30
samling på Tre Björkar
		
Spårarscout

23

Församlingsdag

Läs mer på s.10

Slash - Fredag 7 sept från åk 7

En härlig d
ag
med gemen
skap
vid havet

Söndagsskolan - söndag 9 sept kl 10

Välkommen till
Ekumenisk
Fördjupningshelg
Bön och meditation,
vacker musik, ljuständning.

Peter Bernardsson
TEMA: ”Gudstjänsten”
Lördag 17 Nov kl 17 - 20
i Equmeniakyrkan

Vi äter något gott tillsammans,
pratar och har trevligt.
26 Sept, 31 Okt, 28 Nov
kl 19.00 i Smålandsstenars kyrka

Välkomna!

Välkommen till

17
okt
kl 19

Lördagen den

årsmöte

Equmenias årsmöte
Onsdag 17 okt kl 19

Församlingens årsmöte
Söndag 21 oktober kl 10

21
okt
kl 10

VÄLKOMMEN!
Glöm inte att ta med årsmöteshandlingarna
14

17
Nov

24 November
kl 15

är det dags för
Equmenias och församlingens

GAMMELDAGS
MARKNAD

BASAR & AUKTION

Anslagstavlan

Adventskören
Sjung med i adventskören

Serveringsgrupper
vid större arrangemang

Auktion och basar:

Grupp 5 Nydén (fikat)
Grupp 4 Fredriksson
(smörgåstårtan)

Julfest:

Grupp 6 Svensson
Grupp 1 Mårtensson

Trettondagsfesten:

Grupp 3 Henningsson
Grupp 2 Hjelm

Valborg:

Grupp 8 Sundberg

Reserv:

Grupp 7 Odin

Övningar i Equmeniakyrkan
Onsdagar 14, 21, 28 November kl19
Vi sjunger på söndag 1:a advent
den 2 December kl 10
och adventskonserten kl 18

Tack för att ni ställer upp!

Församlingsboken
Ny adress

Nytt mobilnummer

Margit Hindenborg
Smedjegatan 8
333 30 Smålandsstenar

Östen Billvén
073-268 82 60

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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Pastor

Pastor och församlingsföreståndare Leslie Ron
nås på tjänstetelefon
070-941 96 00 och e-post:
leslie.ron@equmeniakyrkan.se
Leslie har ledig helg 16/9,
28/10 och 25/11.
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 (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

