Kyrknytt
Mars - Maj 2019

Församlingsboken
Nya medlemmar

Barnvälsignelse

Jacqueline Martinez Rydén
Västra Järnvägsgatan 121
333 31 Smålandsstenar
Mobil: 073-524 42 90
martinezryden@hotmail.com
Gick in i församlingen 2018-09-30

Gustav Mårtensson
Barn till Anders och Carina Mårtensson
Född 2018-08-25
Barnvälsignad i Equmeniakyrkan
2019-02-17

Rajab Jaffari
Videgatan 11
333 32 Smålandsstenar
Mobil: 073-913 38 75
rajabjaffari33@icloud.com
Gick in i församlingen 2018-12-23
Nkanika Nkaka
Furugatan 26A
333 32 Smålandsstenar
Mobil: 076-938 83 14
nkanikankaka@gmail.com
Gick in i församlingen 2019-02-17
Asifiwe Claire Mushumba
Furugatan 26A
333 32 Smålandsstenar
Mobil: 079-049 34 96
mushumba333@gmail.com
Gick in i församlingen 2019-02-17

Adressändring
Birgit Lundin
Lugnet Ålderdomshem
333 92 Broaryd
Victor Haskel
Hogård 109
314 52 Unnaryd
victorhaskel@gmail.com
Manfred Hulebo
Bäckombergavägen 5
Lgh 2417
168 54 Bromma
manfred.hulebo@gmail.com
Reide och Britt-Marie Mårtensson
Radhusgatan 21
333 30 Smålandsstenar

Avlidna
Ruth Lundgren 2018-08-29		

Leif Lühr 2018-11-17

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

Snabbfotad
som gasellen
J

ag brukar använda en bibelapp på min
mobil som heter Holy Bible. Varje
dag får jag en notis i min mobil med en
bibelvers. En del är kända bibelverser som
jag har läst många gånger men ibland kommer det också någon vers som man inte
funderat så mycket över.

När jag läste versen funderade jag på den
oro som många upplever kring framtiden
och det som komma skall. Kanske är det
ingen främmande makt som hotar oss
just nu, men det kan vara saker vi ser i
vårt liv och i vår värld som oroar t.ex våld,
otrygghet, hot, sjukdom etc.

Idag fick jag en sådan bibelvers som gjorde
att jag stannade till och funderade över
den. Det var egentligen tre verser jag fick.
När man läser den första versen ser man
att den innehåller en pessimistisk och fruktansvärd verklighet. Det handlar helt enkelt
om en katastrof.

Med följande två verser avslutar Habackuk
sin bok med trösterika men också förvånande ord:

”Fikonträdet knoppas inte, vinstocken bär
ingen frukt. Olivskörden slår fel, fälten
ger ingen gröda. Fåren är borta ur fållan,
hägnen är tomma på kor.” Habackuk 3:17.
Vad var det som hände? Jag fick fräscha
upp mina kunskaper om boken Habackuk.
Sammanfattningsvis kan man säga att
situationen var mycket instabil och orolig
när profeten skrev dessa ord (slutet av
600 talet f.kr). En ny världsmakt var
på väg att ta över och man visste att
förödelsen var nära. Det skulle innebära
stora förändringar på den internationella
fronten. I sin bok som bara innehåller
tre kapitel, höll Habackuk ett samtal med
Gud och undrade varför Gud inte gjorde
någonting åt det onda som så skoningslöst
var på väg.

”Men jag vill jubla över Herren, glädja
mig över Gud, min räddare. Herren, min
härskare, är min styrka. Han gör mig
snabbfotad som gasellen, och jag kan löpa
över bergen”. Habackuk 3:18-19.
Först verkar profeten vara uppgiven över
det han ser men nästan omedelbart byter
han sin uppgivenhet i glädje och jubel över
Gud.
Jag funderade också över de sista verserna
och kom fram till att:

1. Ibland står vi inför saker och situationer
vi inte kan förändra trots att vi så gärna
skulle vilja göra det. Kan man glädja sig
över Gud i den svåra situationen? Ja det
går, jag kan inte glädja mig över min till
synes hopplösa situation men jag kan
glädja mig över att Gud finns med mig.
fortsättning nästa sida
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fortsättning från sida 3

2. Livet är oförutsägbart och kan slå ner

katastrofen stod för dörren? Det kan vara
så, eller inte. Jag tror att Gud vet vad vi
behöver när det oförutsägbara kommer.
Han är inte bara med oss utan jag tror att
han också utrustar oss med det vi behöver
så att vi kan ”löpa”, inte bara ”över bergen”,
utan också uppför och nedför svåra berg.

oss. Men ”Herren, min härskare, är min
styrka.” När kontrollen över våra egna liv
och beslut glider ur våra händer då kan vi
tänka att det kanske inte är kontroll som
jag behöver, utan styrka, Guds styrka. Vi
har inte alltid kontroll.
Gud har alltid kontroll.

4. Och till sist nu när våren är på väg och

3. ”Han gör mig snabbfotad som gasellen,

det blir skönt att komma ut, kommer jag
att tänka på den snabbfotade gasellen när
jag springer.
/Leslie Ron

och jag kan löpa över bergen”
Vad tänkte profeten med dessa ord? Att
han skulle få styrka att springa och fly när

Missionsrådet
Länder där kristna förföljs
Open Doors är en internationell missionsorganisation som hjälper förföljda kristna
över hela världen. World Watch List (WWL) är en sammanställning av de 50 länder
där förföljelsen av kristna är som störst. Klicka på kartan nedan så kommer du vidare
till Open doors hemsida och kan läsa mer. Kartan med de namngiva länderna bifogas
som en separat i fil i utskicket av Kyrknytt.

https://www.open-doors.se/
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Open Doors Sverige
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
www.open-doors.se
facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige
Org.nr: 802439-9845
Bankgiro: 900-3054
Swish: 900 30 54
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Nordkorea
Afghanistan
Somalia
Libyen
Pakistan
Sudan
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MYCKET ALLVARLIG FÖRFÖLJELSE
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Maldiverna
Saudiarabien
Egypten
Uzbekistan
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Ryssland
Malaysia
Kuwait
Oman
Förenade Arabemiraten
Sri Lanka
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World Watch Unit, som sammanställer listan, skiljer på två typer av förföljelse:
förtryck (den press som kristna utsätts för inom olika livsområden) och våld.
Det förtryck som kristna upplever mäts i fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet. I ett sjätte
mätområde mäts förekomsten av våld. Insamlad data och statistik från de olika
kategorierna översätts till poäng där 16,667 är maxpoäng inom varje kategori.

Info från styrelsen
Fasadtvätt och målning av Tre Björkar
Till våren kommer vi att tvätta och måla om fasaden
på Tre Björkar med rödfärg. Det kommer att vara
ett företag som hjälper till med tvätten och de allra
högsta delarna av målningen, men fastighetsrådet
hoppas att vi blir många som hjälps åt, så att vi kan
måla det mesta själva. Tvättning sker i slutet av
april och målning i början av maj. Mer information
kommer från fastighetsrådet i april.

Information beträffande begravning
Vid begravning behövs någon på plats som sköter
ljudet och annat praktiskt arbete. Leslie behöver
kunna fokusera på familjen och begravningsakt.
Det kan vara svårt att hitta folk som kan vara med
dagtid men förslagsvis har vaktmästargruppen
någon person närvarande eller ordnar någon som
kan finnas med och samtidigt ansvara för ljudet.
(Ljudgruppen har ofta inte möjlighet dagtid).

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!

Kyrkokonferensen 2019

Det saknas representanter till kyrkokonferensen i Jönköping 29 maj – 2 juni. Tala med
valberedningen om du har möjlighet att delta.
Temat för årets konferens är till jordens yttersta
gräns med fokus på bibelläsning, internationellt
arbete och klimat.

Ungdomsledarfrågan

Styrelsens arbete med att hitta en ungdomsledare fortsätter under våren.
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Info från styrelsen

Information om GDPR – ny dataskyddsförordning inom EU
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats.
Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga akter och händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i vår verksamhet. Vi registrerar för att
upprätthålla demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera
med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt.
Den 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i
kraft. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt
lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man
har regelbunden kontakt med. Uppgifterna hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men lämnas inte ut till annan part utan den registrerades samtycke.
Församlingen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna kommunicera
med dig, lämna korrekt statistik och lämna ut information till den registrerade eller
myndigheter om utförda akter senare i livet. Vi kan bland annat komma att registrera
kontaktuppgifter, födelsedata, personnummer, information om genomförd akt, information om deltagande i verksamhet, datum för medlemskap och om det sker genom
dop eller flytt samt i vissa fall allergier. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan
och vi kan komma att dela dina uppgifter med Equmeniakyrkan vilket innebär att
du kan få direktinformation från det gemensamma arbetet. Församlingen använder
registerprogrammet Repet som uppfyller Dataskyddsförordningens krav på säkerhet och
skydd. Vi använder personnummer för att upprätthålla kravet på att ha korrekta uppgifter
och säker identifiering i vårt register som uppdateras automatiskt enligt Dataskyddsförordningens direktiv.
66.

Värt att veta:
• Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personnummer.
• Nya medlemmar skall få information om att man blir registrerad när man träder in i
församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen.
• Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information.
• Uppgifter om medlemskap och kyrkliga akter lagras för all tid. Uppgifter om deltagande i verksamhet lagras så länge det kan behövas för kontakt eller kontroll av
eventuella bidrag mm.
• Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig och ändra felaktiga
uppgifter
• Deltagarlistor skyddas och endast ansvariga ledare har tillgång till dem.
• När en medlem begär att få flytta till en ny församling kommer vi att överlämna
uppgifter till den mottagande församlingen.
• Som medlem samtycks till publicering av bilder (med medlem) på församlingsblad,
annan trycksak, hemsida eller social media som Equmeniakyrkan Smålandsstenar
är huvudman för. Medlem eller betjänad kan särskilt ange att man inte samtycker till
publicering av bild i enskilt fall.
• Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall
inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för
allmänheten.
• Städlistor avpersonifieras och innehåller endast namn så att de kan fungera
offentligt
Församlingens arbete med GDPR handlar om hur personuppgifter behandlas, för vilka
syften och på vilket sätt. Detta gör vi för att säkerställa att vi:
• följer gällande dataskyddslagstiftning
• lagrar och hanterar personuppgifter på ett korrekt och enhetligt sätt
• kommunicerar tydligt och öppet gällande hur personuppgifter hanteras i
verksamheten
• kan tillmötesgå anställdas, medlemmars och andra intressenters rättigheter
• skyddar den egna verksamheten mot hot och därmed minimerar integritetsrisker
Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att
genomföra detta.
Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda
församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer att ge särskild information
till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten.
Även Equmenia ska följa samma regelverk för barn- och ungdomsarbetet.
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Almanackan
Mars

03 Sönd 10.00
		
16.00
05 Tisd
09.00
07 Torsd 14.45
09 Lörd 17.37
10 Sönd 10.00
		
			
		
16.00
12 Tisd
09.00
14 Torsd 14.30
15-17/3		
17 Sönd 10.00
		
16.00
19 Tisd
09.00
20 Onsd 15.00
24 Sönd 10.00
			
		
16.00
		
19.00
26 Tisd
09.00
27 Onsd 19.00
		
19.00
31 Sönd 10.00
			
		
16.00

April

8

02 Tisd
09.00
03 Onsd 19.00
04 Torsd 14.45
05-07/4		
06 Lörd 08.00
07 Sönd 10.00
		
16.00
09 Tisd
09.00
10 Onsd 19.00
11 Torsd 14.30
14 Sönd 10.00

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. PRO-kören.
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andakt på Hagagården
Paj och Musikbuffé på Tre Björkar (Obs Anmälan)
GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.
Musik och sång med Hasse Johansson och Jenny Henningsson.
Insamling till pastors och diakoniutbildningen.
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Andakt på Mariagården
Konfirmandhelg i Equmeniakyrkan
Gemensam GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan med konfirmanderna. Leslie Ron
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Dagledigträff. “Etiopien i våra hjärtan” med Eva och Svante Annerhult.
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Predikan pastor Santosh Makal från Indien. 		
Sång Lovisa Wendefors
Öppen Kyrka
Drama och körövning inför påskdramat.
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Övning av “brukssånger” inför söndagens gudstjänst.
Andrum i Smålandsstenars kyrka
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.
Vi sjunger “brukssånger” tillsammans. OBS! Sommartid.
Öppen Kyrka

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Körövning inför påskdramat.
Andakt på Hagagården
Konfirmandhelg i Pingstkyrkan
Storstädning
Gemensam GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan med konfirmanderna
Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Körövning inför påskdramat.
Andakt på Mariagården
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Magnus Nydén. Sång Ewa Odin

April forts.
14 Sönd 16.00
16 Tisd
09.00
17 Onsd 19.00
19 Fred
10.00
			
21 Sönd 10.00
23 Tisd
09.00
24 Onsd 15.00
		
19.00
28 Sönd 10.00
			
			
28-30/4		
30 Tisd
09.00
		
20.00
			

Maj

02 Torsd 14.45
05 Sönd 10.00
07 Tisd
09.00
09 Torsd 14.30
11 Lörd 15.00
12 Sönd		
14 Tisd
09.00
15 Onsd 15.00
19 Sönd 15.00
21 Tisd
09.00
22 Onsd 19.00
26 Sönd 10.00
28 Tisd
09.00
30			

Juni

02 Sönd 10.00
04 Tisd
09.00
06 Torsd		
09 Sönd 10.00

Öppen Kyrka
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Genrep med kör och dramagrupp inför påskdramat
Långfredag GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan med nattvard. Leslie Ron.
Sång och musik Katarina Nyström
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan med kör och påskdrama. Leslie Ron
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Dagledigträff. Önskesånger. Lämna in din önskesång den 20/3.
Andrum i Smålandsstenars kyrka
GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Martina Curenstam.
Sång Katarina Nydén med sånggruppen ACK.
Insamling till nationella arbetet.
Konfirmandläger på båten Shalom
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Valborgsmässoafton på Vikabo. Därefter är alla välkomna till fika och korv
på Tre Björkar

Andakt på Hagagården
GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Sayaka Oguni
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
Andakt på Mariagården
Konfirmationshögtid i Torghuset
Vi hänvisar till andra kyrkor
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
Dagledigträff. Utflykt till Öströö fårfarm avresa kl 14.00. Mer info kommer senare
GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Söndagsskolans sommarfest.
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
Andrum i Smålandsstenars kyrka
GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Eva Ström
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
Kristi himmelfärdsdag

GUDSTJÄNST På Tre Björkar. Leslie Ron. Sång CD-bröderna
Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
Nationaldagen
Pingstdagen GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Leslie Ron. Sånger från Ung Psalm
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Ordförande har ordet

Guds närvaro

Do they know it’s Christmas?
Våren kommer oundvikligen efter vintern. Varje år. Även i år. Det som förefaller
vara stillastående kan i själva verket visa sig vara ett tecken på liv som är i vardande.
Det är med oss som med träd: när marken är frusen och allt verkar dött är det mycket som gror under ytan. I mörkret och kylan förbereds nytt växande. Ödsliga dagar
som liknar nakna kvistar, kommer snart att vara klädda med nytt liv. Är du redo för
lite solsken på dina skuldror..? Några gröna skott som sticker upp ur det vita? Ett ljus
i din tunnel? Titta! Det finns där i fjärran. Det kanske är litet, men det finns där.
Guds närvaro är inte så förbryllande som hans frånvaro. Vi har svårt att höra hans
röst. Hans röst är inte så uttrycksfull som hans tystnad. Vem av oss har inte väntat på
ett ord från Gud, sökt efter en glimt av hans kraft eller längtat efter en försäkran på
hans närhet, bara för att finna att han för ögonblicket tycks vara så avlägsen. Fjärran.
Kanske även likgiltig.
– Först senare, inser vi hur nära han har varit hela tiden.
Liv i Guds närvaro.
Hälsningar
Per Haskel
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He is risen

ett påskdrama under 72 timmar
72 timmar är, som rubriken antyder, en
föreställning om tre dagar. Det är inte vilka
dagar som helst - utan tre dagar som förändrade världen. Det är en berättelse där vi
dyker ned i utvalda scener under de intensiva 72 timmar då Jesus led, dog och uppstod. Det som hände då är kärnan i vår tro.
Tre dygn som förändrade världen.
Med dramat och sången vill vi göra påskens
verkliga innebörd mer känd, eftersom
många är ganska okunniga om varför vi
firar påsk. - Det är en enorm utmaning.
Jesus var 100 procent människa och den
delen har vi kanske någorlunda koll på. Men
han var också 100 procent Gud, och den
delen är för många, betydligt svårare att ta
till sig. Bibelns påskbudskap förtjänar att få
en mer framskjuten plats. Påsken är ju den
största kristna högtiden. Den vill vi göra mer
av och det här musikaliska dramat är ett sätt.
Dramat handlar under skärtorsdagen om dig
och mig. Vi lever alla med våra skuggsidor.
Jag har mina och anar 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 och fega, precis
som vi. Långfredagen handlar om
vad Jesus gör för oss människor när han
dör på korset. Påskdagen handlar om hur
Gud besegrar ondskan och döden. Det är
en ljusare scen där nya världar öppnar sig.
Det finns en oväntad spänning i dramat.
För den sista natten som Jesus tillbringar
tillsammans med lärjungarna ingår han ett
förbund med dem. 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 som de är och sedan lämna över sin synd och skuld till Jesus.
Allt som tynger dem, trycker dem. Jesus
skall ta det med sig på korset och lärjungarna skall gå fria. Vi ska gå fria.
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.
Se dramat. Upplev sångerna och budskapet.

HE IS RISEN
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Adventskonsert med flera
medverkande bl.a dessa härliga tjejer
Adventskören

Medlemsintagning

Ulrika Morazan talade på
Trettondagens Missionsgudstjänst

Barnvälsignelse av
Gustav Mårtensson

Medlemsintagning

2018 års traditionsrika Julspel

Vem döljer sig bakom kamelen
LUCIA

“Öppen Kyrka”

Anslagstavlan

Påskdrama med kör
påskdagen 21 April kl 10.00
Sönd 24/3
Onsd 27/3
Onsd 3/4
Onsd 10/4
Onsd 17/4

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Kören och dramagruppen övar
Särskild övning av ”brukssånger” inför sönd Gudstjänst
Kören övar
Kören övar
Kören och dramagruppen övar (GENREP)

Vid frågor kontakta Sara Bäckegård (drama) och Jenny Henningsson (kör)

Välkommen till vårens

DAGLEDIGTRÄFFAR
Onsdagar kl 15
20 Mars
24 April
15 Maj
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“Etiopien i våra hjärtan” med Eva och Svante Annerhult
“Önskesånger” Lämna in din önskesång den 20/3.
“Utflykt till Öströö fårfarm” Avresa kl 14.00.

Anslagstavlan
Gudstjänst 24 Mars
kl 10.00
i Equmeniakyrkan
Pastor Santosh Makal
från Indien.

Välkommen till

Söndagsskolans
sommarfest
19 maj
kl 15
på Tre Björkar

19 m
a
kl 15 j

Sång:
Lovisa Wendefors
Santosh Makal är ledare för CSS Christian
Social Service - ett pionjärarbete bland
stamfolk i Västbengalen i n.ö. Indien.
Tillsammans med ett 30-tal evangelister
planteras församlingar samtidigt som ett socialt
arbete – skolor och jordbruksprojekt bedrivs.

STORSTÄDNING
6 April kl. 8.00

Så var det dags igen!
Är vi många går det fortare
och lättare och det blir
framför allt roligare!
Ta med eget städmateriel.
Gruppansvarig informerar Elisabeth Sundberg
om hur många från gruppen som kommer
så de kan beräkna fikat!
Grupp 5

Allmän städning utanför Missionskyrkan
samt expeditionerna.

Grupp 6

Kyrksalen (inte lampglasen).

Grupp 7

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

Grupp 8

Ordnar fika, kök m alla skåp, diskrum, övernattningsrum, dusch + gången utanför.

Grupp 1

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

Grupp 2

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

Bön och meditation,
vacker musik, ljuständning.
Vi äter något gott tillsammans,
pratar och har trevligt.
27 Mars, 24 April, 22 Maj
kl 19.00 i Smålandsstenars kyrka

11 m
aj
kl 15

Konfirmationshögtid
i Torghuset
Lördag 11 maj kl 15.00
Alla är hjärtligt välkomna!

Grupp 3+4  Tre Björkar (inne o ute).
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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 24/3, 14/4
och 19/5.
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  
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

