Kyrknytt
December 2018 - Februari 2019

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
Adressändring

Ny E-post

Börje Sundin
Mariagatan 2
333 30 Smålandsstenar

Anita och Per-Erik Erenmalm
anita_pelle@live.se

Ingemar Götborg
Torggatan 24
333 30 Smålandsstenar
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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

Pastorns funderingar

Gud är en av oss
A

dventstiden och julen är snart här med
Gud blev människa också i vårt mörker,
dess härliga ljus och de härliga berätannars kan man fråga sig vad det hade varit
telserna kring Jesu födelse. Det är något
för mening. Gud ville inte slippa undan utan
stort med det här att Gud blev människa
uppleva svårigheterna med att vara mäni Jesus. Gud blev en av oss, han ville alltså
niska. Jesu liv blev inte ett enkelt liv. När
leva som människa i vår verkman läser händelserna kring hans
lighet. Vad är en människas verk- “What if GOD födelse kan man se att verkligheten
lighet i den här världen? Den ser
handlade inte bara om ljus och glädje.
was one of us
olika ut för oss alla. Vi vet att vår
I den verkligheten fanns också oro,
Just a slob
verklighet inte bara handlar om
rädsla och ovisshet. Jesus föddes inte
like one of us
fina och meningsfulla saker utan
i sitt eget hem, inte ens hos någon
också om saker vi helst skulle Just a stranger släkting i Betlehem, utan i ett stall.
on the bus
vilja slippa: ångest, frustration,
Sedan i vuxen ålder brottades han bl.a.
lidande, sjukdomar, skuld, orätt- trying to make med frestelser, smärta, förräderi, hat,
visor, död, etc. Varför ville Gud his way home” lidande och en plågsam död.
dela detta med oss, det som vi
Men mitt i allt fanns också en
gärna skulle vilja slippa? Jag kan inte ge något
kämpande övernaturlig Gud som aldrig lämsvar på den här frågan mer än att säga att det
nade sin son.
är ofattbart och att det är på grund av kärlek.
Julens budskap handlar om att Gud inte längJa, kärleken är ofattbar: ”Allt bär den, allt
re är en främling utan Han är en av oss, i Jesus.
tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.”
Gud är en av oss i vår mänsklighet och i vår
1Kor.13:7. Jag tänker på mamman som
verklighet oavsett hur den ser ut. 		
lider tillsammans med sin drogberoende
/Leslie Ron
dotter eller den fattiga mamman som
”Han tårar fälla skall som vi,
kramar sin 8-åring som lider av cancer.
förstå vår nöd och stå oss bi
Jag tänker på hjälparbetaren som arbetar
med kraften av sin Anda,
i stora flyktingförläggningar i världen
förkunna
oss sin Faders råd
eller de människor som kämpar för de
och sötman av en evig nåd
ensamkommandes mänskliga rättigheter.
i sorgekalken blanda,
Vad är drivkraften hos dessa människor?
strida, lida dödens smärta,
Medmänsklighet och ett medlidande som
att vårt hjärta frid må vinna
bottnar i kärlek. Kärlekens kraft är ofattbar.

och en öppnad himmel finna.”
Psalm 119 vers 3
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Missionsrådet
Det handlar också om
vuxna som vill utbilda
sig till pastorer. Dessa
pastorer kommer dels
arbeta för att sprida
evangeliets
hoppfulla
budskap, dels kommer
många av dem att vara
lärare i byarnas skolor.

E

tt stavfel är kanske inte hela världen.
Men att få möjlighet att lära sig skriva,
läsa och räkna betyder desto mer.
Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet.
Dörren till skolan är också dörren till ett
självständigt liv och en tryggare framtid. När fattigdom, krig eller katastrofer
gör världen kaotisk blir klassrummet en
skyddad plats. Dels rent konkret – ett barn
är tryggare i skolan än på gatan. Dels på
sikt. Utbildning är den säkraste vägen ut ur
fattigdom och ger möjlighet att styra över
sitt eget liv.
Equmeniakyrkans internationella insamling som pågår mellan 1:a advent och
31 januari 2019 gäller utbildning.
Tillsammans med kyrkor i 28 länder
ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om barn och ungdomar i
fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder
som får utbildning och framtidshopp.
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Vår missionär Gunilla Eliasson skriver till församlingen:
”Jag har varit med Lärjungaskolan Apg29 för
undervisning och haft
själavård
och
samtal
med elever och ledare.
Bed för den här gruppen
med 19 svenska ungdomar
i Ecuador.
En god nyhet är att distriktet Costa i Ecuador har tagit beslut att satsa på ett projekt
hur våld i nära relationer kan förebyggas.
Projektet innebär också att bistå med hjälp
till dem som är utsatta för våld eller övergrepp av olika slag. Nästa steg är att kyrkans sociala gren ”Face” godtar projektet
så att vi kan sätta igång. Det känns mycket
positivt att ha kommit så här långt och att
kyrkan IPEE (Iglesia del Pacto Evangelico
del Ecuador) ser det som viktigt. Ni får
gärna be för detta projekt, för det finns
stora behov i Ecuador, när det gäller att
förebygga våld inom familjen.”
/Missionsrådet genom Hans Ström

Info från styrelsen
Tänd ett ljus
På adventskonserten kommer vi att ha en insamling till
Equmeniakyrkans insamlingsprojekt ”skolor för syriska
flyktingbarn i Libanon”.
Insamlingen som kallas
Tänd ett ljus – Syrien ger
särskilt stöd till skolgång för
syriska flyktingbarn i Libanon, samt till att bistå syriska familjer som är kvar i hemlandet med resurser som behövs till barnens skolgång – men även med förnödenheter som
medicin och mat. Equmeniakyrkan samarbetar med Nationella Evangeliska Synoden i
Syrien och Libanon. Många av kyrkans församlingar är hårt drabbade av inbördeskriget
och genom en gåva till Tänd ett ljus – Syrien kan vi bistå dem i arbetet för återuppbyggnad
och en varaktig fred. Och ge våra medmänniskor nytt hopp om framtiden.
Att vara på flykt handlar om att inte ha en trygg vardag. Att inte veta när man måste bryta
upp eller hur länge man måste stanna på ett ställe. Kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år.
Hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor befinner sig på flykt. Speciellt
barnen är en utsatt grupp. Equmeniakyrkans partner, NESSL har startat fyra skolor i
anslutning till flyktingläger i Libanon och behöver vårt fortsatta stöd. Man har anställt
lärare och annan personal i ett pilotprojekt med plats för 200 elever i ålder 6–11 år som
läser enligt syrisk läroplan; arabiska, engelska, matematik, naturvetenskap, etik och musik.
From hösten 2011 har Equmeniakyrkans samarbetskyrka ”synoden” organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon och bland internflyktingar som är kvar
inne i Syrien. Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt stöttat de särskilda insatserna
inom det humanitära programmet. Totalkostnad för en elev under ett läsår är 11 500 kr.
Då ingår allt från lokaler, lärarlöner, försäkringar, skolskjuts, måltider, skolmaterial m m.
Equmeniakyrkan har som mål att bidra till att minst 200 barn får denna möjlighet att gå i
skolan under en treårsperiod.

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 i Equmeniakyrkan söndagar kl 16.00-18.00
Se annonsering på vår faceboksida ”Öppen Kyrka Smålandsstenar”.
Välkommen med du också!
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Info från styrelsen
Information från brandsyn
Räddningstjänsten har haft brandsyn i kyrkan. Vid
tillsynen av det tekniska och organisatoriska brandskyddet konstaterades inga brister som föranleder krav om
åtgärd. Det bestämdes dock att påminna och informera
alla vaktmästargrupper om att:
•
Tänka på att släcka och kontrollera att ljus är 		
släckta efter gudstjänster eller andra samlingar
•
Påminna om att vaktmästargruppen är informerad
och utbildad för att kunna agera vid ett brandtillbud
eller vid utrymning.
•
Som extra försiktighetsmått kommer släckutrustningen att kompletteras med två 		
brandfiltar i kyrksalen i händelse av brandtillbud i samband med ljuständning och 		
med en brandsläckare i Caféet i källaren.
Fastighetsrådet via Lars Karlsson kompletterar släckutrustningen enligt ovan.

Om Gudstjänsten – noteringar från fördjupningshelgen

Lördagen 2018-11-18 hade vi besök av Peter Bernhardsson regional kyrkoledare från
Equmeniakyrkan som talade ”Om Gudstjänsten”. Varför firar vi Gudstjänst? Bakgrund,
historik och framtid. Hur firar vi Gudstjänst? Hur förhåller sig Gudstjänsten till samhällsutvecklingen? Tecknet för Guds fria församling, Guds folk, är att fira Gudstjänst. Det är
det första Gud säger till folket när han befriat dem (2 Mos 3:12). Låt kyrkan och församlingen vara en laddningsplats (Vem har inte varit på återvinningen och känt frälsningsupplevelsen. När man lämpat av allt. Atmosfären. Kärleken. Förlåtelsen. En kraftstation där du
får hämta kraft.) en mötesplats och en landningsplats (Jesu dop. Himmelen öppnar sig.
En duva sänker sig ned. Kyrkan är en landningsplats för Guds rike, närvaro och den helige
ande. För att Guds ande tagit sin boning i dig som tror. Matt 3:16).
Hur möts vi? Vad behöver vi? Tillit och tradition. Finns det saker vi skulle kunna göra annorlunda och på ett annat sätt? Vi behöver utmana varandra! De flesta kommer till tro före
15 års ålder. 4-14 fönstret är det åldersutrymme där de flesta formar sin tro. Undersökningar
visar att man går till en kyrka för att en vän bjudit med sig personen till samlingen. Alltså är
det viktigt med mötesplatser av alla slag. ”Lära känna” kvällar, Alfakurser, Julkonserter mm.
Det tar idag 7 år att komma till tro pga att baskunskaperna saknas. Vi behöver be för de saker
vi gör i församlingen. Hur förbereder du dig innan du går till Gudstjänsten? Fråga dig själv:
-Vad har jag att ge till någon annan som kommer på Gudstjänsten idag? Är man bara
konsument blir man lätt också en gnällig recensent. Väljer jag att stanna hemma tömmer jag
Guds församling på kraft. Du behövs! Du behöver komma och vara på plats. Tänk att din
närvaro kan bli en uppmuntran för någon annan! Vi kan förbereda oss. Är det någon jag kan
möta idag? Tala med? Något jag kan dela? Vi blir lätt hemmablinda. Det finns så mycket mer
i församlingen och kyrkan än du först tänker på. Församlingen är en mötesplats och landningsplats för människor men också för Gud! Välkommen till Gudstjänst! I tjänst för Gud.
66.

Ordförande har ordet

Äntligen hemma

När they
någon varit
borta enit’s
lång tid
och återvänder hem, eller varit på flykt och
Do
know
Christmas?
äntligen hamnar i trygghet, kan det hända att han eller hon böjer sig ner och kysser

jorden. Även om denna handling också kan ha annan innebörd, har den kommit att
bli en vanlig symbol för efterlängtad hemkomst. Det är en dramatisk och effektfull
gest att ömt kyssa det som är nedtrampat och smutsigt - men som är efterlängtat och
älskat på grund av att det är hemma.
Julens budskap med Jesu födelse är egentligen en omvälvande berättelse med ett
annorlunda, för att inte säga bakvänt , perspektiv: Gud längtar så mycket till jorden
att han tar steget och väljer att födas som ett litet människobarn. I ett stall. Nära
marken. Mitt i smutsen, bland dofter och ljud som i högsta grad påminner honom
om vart han hamnat: tätt intill det verkliga.
Man skulle kunna säga att julevangeliet är berättelsen om hur Gud böjer sig ner
och kysser jorden. Avståndet, främlingsskapet mellan Gud och människa upphör.
Medan människorna längtar bort från sitt liv på jorden och riktar sin längtan mot
himlen - drivs Gud av en stor kärlek och intensiv längtan till jorden och människorna. Gud söker en plats att födas i våra liv. Och slutligen tar Guds längtan gestalt i
Jesus. Gud har gjort sitt val - människa.
Och medan änglarna sjunger för herdarna: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred
åt dem han har utvalt” lägger sig den nyfödda gossen tillrätta i krubban i stallet.
Trygg bland dem han har utvalt. Äntligen hemma.
							Julhälsningar
							 Per Haskel
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Almanackan
December
02 Sönd 10.00
		
18.00
04 Tisd 09.00
06 Torsd 14.45
07-09		
09 Sönd 10.00
		
16.00
11 Tisd 09.00
12 Onsd 19.00
13 Torsd 14.30
		
19:00
16 Sönd 16.00
17 Månd 18:00
18 Tisd 09.00
23 Sönd 10.00
			
24 Månd 11.00
		
23.30
30 Sönd		
31 Månd 18.00

Januari

06 Sönd 10.00
			
			
08 Tisd 09.00
13 Sönd 10.00
15 Tisd 09.00
17 Torsd 14.45
18-20/1 		
18 Fred 19.00
19 Lörd 19.00
20 Sönd 10.00
		
16.00
22 Tisd 09.00
24 Torsd 14.30
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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, Gemensam GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan med konfirmanderna
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andrum i Smålandsstenars kyrka
Andakt på Mariagården
Luciagudstjänst i Villstad kyrka
3:e advent, Söndagsskolans Lucia och Julfest tillsammans med Öppen Kyrka
Musik i Julbrådskan i Villstad kyrka
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
4:e advent, GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.
Sång och musik Magdalena Odén
JULSPEL i Equmeniakyrkan
Midnattsmässa i Smålandsstenars kyrka. Anders Hullfors. Rebecka Svanberg
Vi hänvisar till andra kyrkor.
Nyårsbön på Tre Björkar. Leslie Ron.

Trettondagen, MISSIONSGUDSTJÄNST med sopplunch, Ulrika Morazan
(bitr chef internationella enheten på Equmeniakyrkan). Sång: Sayaka Oguni
Ungdomar medverkar med musik och dans.
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Jonas Wendefors. Sång: Marianne Gärdesmed
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andakt på Hagagården
Ekumeniska helgen - tema: medmänsklighet /se separat annons/
Ekumeniska helgen Carina Winberg i Pingstkyrkan.
Ekumeniska helgen Håkan Jansson, maratonlöpare i Equmeniakyrkan.
Ekumeniska helgen GUDSTJÄNST i Smålandsstenars kyrka
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andakt på Mariagården

Januari forts.
25-27		
27 Sönd 10.00
		
16.00
29 Tisd
09.00

Februari

03 Sönd 10.00
			
		
16.00
05 Tisd 09.00
07 Torsd 14.45
10 Sönd 10.00
			
		 16.00
11-15		
12 Tisd 09.00
14 Torsd 14.30
17 Sönd 10.00
		
16.00
19 Tisd 09.00
22-24		
24 Sönd 10.00
		
16.00
26 Tisd 09.00

Mars

03 Sönd 10.00
		
16.00
05 Tisd 09.00
09 Lörd 17.37
10 Sönd 10.00
			
			
		 16.00

Konfirmandhelg
Gemensam GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Lovsångsbandet
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Ing-Marie Gustavsson Jönsson.
Sång och musik av Sofia Willstrand
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
Andakt på Hagagården
GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.
Sång och musik av Jenny Henningsson mfl.
Öppen Kyrka
Sportlov
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
Andakt på Mariagården
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Ewa Odin
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
Konfirmandhelg
Gemensam GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan med konfirmanderna
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. PRO-kören.
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Paj och Musikbuffé. OBS! Anmälan till Ammi . Pris 200 kr
GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.
Musik och sång med Hasse Johansson och Jenny Henningsson.
Insamling till pastors och diakoniutbildningen.
Öppen Kyrka
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”Medmänsklighet”
vad får den kosta?”

Ekumeniska helgen 18-20 Januari
Fredag 18/1 kl 19.00
i Pingstkyrkan

Carina Winberg
”Det finns alltid plats för en till.””
Carina är inspiratör och entreprenör, en person med stora visioner som ser möjligheterna.
Har bland annat jobbat med att bygga upp aidsarbete i Moçambique och projektet ”Give a
child a family”. Under åren har hon hunnit med att jobba med organisationer som Tearfund,
SAM, Svenska Kyrkan och just nu på Diakonia med katastrofhjälp.

Lördag 19/1 kl 19.00
i Equmeniakyrkan

Håkan Jonsson
Röntgenläkare och maratonlöpare
som springer för livet

Håkan har som förste svensk sprungit maraton på världens alla sju kontinenter. I september
2018 sprang han maraton på 4000 meters höjd i Himalaya. När han springer samlar han in
pengar till Svenska kyrkans internationella arbete, i synnerhet till Mentormammorna i bl.a.
Sydafrika. Hör honom berätta om vad som driver hans engagemang.

Söndag 20/1 kl 10.00
i Smålandsstenars Kyrka

Gemensam mässa

Församlingarnas präster och pastorer medverkar

Gudsbild
Gud blir annorlunda
när han låter sig födas i ett stall i Betlehem.
När han utblottad på all egen härlighet
stiger ner i vår fattigdom bland alla utslagna.
Gud blir annorlunda
när han låter sig tillfångatas av en kyrka och en hierarki.
När han överöses med pompa och ståt
eller låter sig poppas upp till oigenkännlighet.
Gud blir annorlunda
när han låter sig föras till avrättningsplatsen
för att dö på ett naket kors.
När han överöses av speord
men ändå ber för sina förföljare.
Gud blir annorlunda
när han vandrar bland oss och hungrar och törstar.
När han blir så ett med den sjuke och fängslade
att vi kan hälsa på honom i en fängelsecell.
Gud blir annorlunda
när vi med nya ögon ser honom såsom han är.
Då blygs vi inte längre för att bekänna honom
som föddes i ett stall och dog på ett kors
för att frälsa oss från våra synder.
ur Perspektiv
av PerEric Sandström
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Dick och Maria Uggla spelade
och sjöng den 4 November
Margit
Hindeborg
fyllde 90 år och
bjöd på tårta

Stefan hade änglavakt
när han åkte inlines på barnrutan

Gött gäng på
Strandgården

Församlingsdag på Strandgården

Anders fyllde 50 år och firade med lägerbål som den sanne Scout han är

Innanlårs orkestern :)
Radiogudstjänst
den 7 Oktober

“Öppen Kyrka”

Anslagstavlan

Adventskonsert
Söndag 1:a advent
den 2 december kl 18.00

Sång och musik, kör och solister mm
Insamling till skolor
för syriska flyktingbarn i Libanon

16

Decem

ber

Kl 16.00

Söndagsskolans
Lucia och julfest
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Anslagstavlan

Julafton
11.00 Julspel

Årets traditionsenliga julspel
om julens budskap

Nyårsafton
på Tre Björkar

18.00 Nyårsbön
med
Leslie Ron

23.30 Midnattsmässa
i Smålandsstenars Kyrka

6 ari

Janu 00
0.
kl 1

Välkomna!

Missionshögtid
söndag 6 jan
kl 10.00
Ulrika Morazan
Missionsrådet
Sång: Sayaka Oguni

Välkommen!
Lördag 9 Mars kl 17.37

Paj & Musikbuffé
En rolig lördagkväll för ALLA
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Pris:
200k
r
Anmä OBS!
lan ti
ll Am

mi

Mars
kl 17.37

Arrangemang av de äldsta scouterna.
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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 25/11,
29-30/12, 13/1 och 3/2.
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

Hemsida:
www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar.
• Equmeniakyrkan Smålandsstenar
• ”Öppen Kyrka” Smålandsstenar
• Tre Björkar

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

