
Juni - Augusti 2019

Kyrknytt



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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Inget nytt till församlingsboken.
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Pastorns funderingar

Guds kärlek är  
som sommarsolen

Hej!  
Sommaren är nu här. Denna gång vill 
jag gärna dela med mig några tankar 
om sommaren hämtade ur Bönboken 
Tradition och liv. 

Sommaren är värme, glädje, njutning, en 
tid då vi kan sträcka på oss efter vinterns 
kurande. Naturen exploderar i prunkande 
fruktbarhet. Livet växer och är som 
vackrast. 

Att söka livsmening handlar om växande. 
Från frö och späd planta till den mogna växt 
som bär frukt utvecklas våra liv. Växandet 
är en mognad inte bara till kroppen 
och förståndet utan också i den andliga 
dimensionen. Sommaren är växandets tid i 
naturen. Det är också under denna tid som 
kyrkans gudstjänst handlar som mest om 
den mänskliga mognaden. 

Men det andliga växandet är inte enkelt 
eftersom det finns en grundläggande 
skada i relationen mellan människa och 
Gud: människan har förlorat förmågan att 
obetingat lita på Guds kärlek. En stor del 
av kyrkans och församlingens uppgift är 
därför att påminna andra och varandra om 
Guds kärlek. 

 

Guds kärlek är som sommarsolen, den 
strålar över alla, den är ovillkorlig och 
upphör aldrig. Detta innebär att också den 
som upplever sig som en sökare är på ett 
grundläggande plan själv funnen av Gud. 
Perspektivet är dubbelt. Våra liv här går till 
stor del ut på att söka Gud. Samtidigt är vi 
redan funna. 

Det kristna livets överraskande gåva är 
alltså att finna sig funnen. Att upptäcka att 
Guds närvaro redan finns i livet och inte 
behöver erövras. Det handlar om att läsa in 
Kristus i sitt liv och att läsa in sitt eget liv i 
Kristus. Men erfarenheten av Guds närhet 
måste få mogna i sin egen takt. Det andliga 
växandet är ett långsamt växande där vi 
mer och mer finner Gud i våra egna liv – 
en svindlande relation som djupnar i livets 
egen utveckling. 

Bön:  
Du som skapat den gröna ängen, lär mig 
stanna en stund och långsamt andas 
skönhet och glädje.  

Du som skapat den friska källan, ge mig att 
dricka. Tacksam finns jag här med kupade 
händer.  
 

Amen 

 Hälsningar Leslie Ron 
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Missionsrådet
Mission handlar om hela livet. Missionens centrum är Jesus Kristus. Det är mötet med Jesus  
Kristus som förvandlar människor, samhällen och världen. 
 
Missionens yttersta mål handlar om förvandling: 
• Det är människors förvandling. 
• Det är samhällets förvandling. 
• Det är hela världens och hela skapelsens förvandling. 
 

Mission är kyrkans väsen. ”Kyrkan finns till genom mission  
precis som elden genom att brinna.” I sin strategiska plattform  
säger Equmeniakyrkan att hon vill att ”kyrkan ska präglas av  
Guds mission. Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra män-
niskor till tro och kyrkan finns för att vi ska kunna utföra det. 
 
En hälsning från församlingens missionär i Ecuador  
Gunilla Eliasson: 
 

Vi önskar Er alla en skön och vilsam sommar. Om ni kommer till 
Kyrkokonferensen i Jönköping och får syn på mig, får ni gärna 
komma och hälsa. Om Gud vill, som man alltid säger här, så kom-
mer Pepe och jag att åka till Sverige under maj månad och en bit 
in i juni. Vi kommer i så fall att vara på plats i Jönköping under 
konferensen. 
 

Information från Equmeniakyrkan 
- Pastor från HCC dödad i Chopda,  
i norra Indien 
 
Den 24 april på ett kvällsmöte i 
Malapur kom en mängd människor  
och attackerade pastor Nandu  
Gulab Tadokha. Dessa människor 
miss-handlade honom svårt samt  
hotade andra pastorer på plats. Pastor 
Nandu togs in på sjukhus men efter en 
vecka avled han av de inre blödningarna  
han fick genom misshandeln. Pastor Nandu Gulab Tadokha arbetade för vår samarbetskyrka  
Hindustani Covenant Church (HCC) i Chopda. Han var en trogen medarbetare sedan 2008.  
Tack vare hans engagerade arbete var det många som kom till tro på Jesus Kristus.  
Pastor Nandu arbetade i Malapur Chopda Curch, han var änkling och hade fyra döttrar.  
 

Vi ber för alla pastorer och medlemmar i våra systerkyrkor i Chopda. Vi ber även för våra  
systrar och bröder som dagligen lever under dödshot och förföljelse runt om i världen.
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Info från styrelsen

Målning av Tre Björkar
Tvättningen av fasaden på Tre Björkar är klar och det är nu 
dags för målning med rödfärg. Fastighetsrådet hoppas att vi 
blir många som hjälps åt, så att vi kan måla det mesta själva.  
Vilka dagar detta kommer att ske meddelar fastighetsrådet inom 
kort.

Konfirmation
Konfirmanderna har som vanligt varit på konfa-
läger på båten Shalom. Det är många fina stunder 
och möten som sker på Shalom och det sker något 
positivt med hela gruppen. Lördagen den 11/5  
kl 15.00 var det konfirmationshögtid med natt-
vard i ett fullsatt Torghus. Också i år med 24 
positiva konfirmander. Konfirmandåret har 
givit många fina och minnesvärda stunder som 
förhoppningsvis satt spår i livet. Ett stort tack till 
både ledare och konfirmander!

Välkommen Axel!
Vi är mycket glada att församlingsmötet den 31/3 kunde 
presentera och besluta om att anställa Axel Svedberg som 
ungdomsledare i församlingen. Han kommer att arbeta  
80% i församlingen. De återstående 20% kommer att  
erbjudas inom ramen för samarbete med kristna skol-
gruppen Ictus på Gärdesskolan. Axel kommer att vara 
en fantastisk resurs och han är uppväxt i vår församling 
och vårt ungdomsarbete. Han känner ungdomarna och  
känner även till Ictus arbete. Axel kommer att börja sin 
tjänst i mitten av augusti och kommer också att erbjudas  
en ungdomsledarutbildning genom Equmeniakyrkan 
tre helger under höst och vårterminen. Vi önskar Axel 
Välkommen hem! Vi kommer att hälsa Axel välkommen 
på Gudstjänsten den 18/8 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 träffas på Tre Björkar samtidigt med Cafékvällarna på 
onsdagar med start den 19 juni kl 18-21. Välkommen med! Se även 
annonsering på vår faceboksida ”Öppen Kyrka Smålandsstenar”.
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Info från styrelsen

Kyrkokonferensen Jönköping 29/5-2/6
Per redogjorde för några av motionerna som kommit in. Representanter från församlingen 
är familjerna Hulebo och Haskel..

Rutiner vid begravning
Det behövs minst en person som kan finnas till hands för att hjälpa Leslie med det praktiska 
och en som sköter ljudet vid begravningar. Vaktmästargrupperna ställer i ordning kyrkan i 
förväg men behöver även ta ansvar för att det finns personer på plats att bistå Leslie. Finns 
det någon dagledig som skulle hjälpa till med denna uppgift, skulle det underlätta för vakt- 
mästargrupperna. Respektive vaktmästargrupp ansvarar för att någon ansvarig finns med.

Gåva till Moraviakyrkans pastorsutbildning
På församlingsmötet den 31/3 beslutades också att enligt missionsrådets förslag skänka  
20 000 kr från Söderströmska fonden till teologisk utbildning av pastorer och ledare  
i Moraviakyrkan, Nicaragua. Samtidigt beslutades om en extra engångsinsamling för att 
förstärka missionsgåvan. Insamlat i april var 5.300 kr. Gåvan blir alltså drygt 25 000 kr.

Mer information från församlingsmötet

Hamling av blodbokarna
Bokarna framför kyrkan börjar bli för stora och kommer därför hamlas till hösten.

Ung Psalm
Vi fortsätter som tidigare att sjunga ur ung Psalm på Tre Björkar.  
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 kompletterat med ett löst sångblad med sommarpsalmer,  
som också finns på Tre Björkar.

Rutin vid lån av inventarier 
För att samordna församlingsmedlemmars och övriga 
lån av inventarier från kyrkan eller Tre Björkar kontaktas 
Lena Nydén. Vid önskemål om lån av inventarier (tex 
porslin, termoskannor, bord eller stolar) samordnas 
detta av Lena (070-296 25 75) innan ni lånar något. 
Återlämning skall ske i direkt anslutning efter lån.  
Det är viktigt att inventarierna snabbt kommer tillbaka 
då de kan behövas vid kommande programpunkt, servering eller uthyrning.  
Mikrofoner och annan ljudutrustning utlånas ej.
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En fredagskväll 
på “Slash”

“Fångarna på gården”



Almanackan 
Juni
 2  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång CD-Bröderna
 4  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
 6  Torsd  Sveriges Nationaldag
 6-9   Scoutlägret TIDLÖS vid Anneberg utanför Bor (upptäckarscout)
 9  Sönd 10.00 Pingstdagen GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Leslie Ron. Sånger ur Ung Psalm
11  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
13  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
16  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard på Tre Björkar. Leslie Ron
18  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
19  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, Musikcafé med Korsbandet. Carl-Fredrik Liljegren,  
   Daniel Ståhlgren, Daniel Källman, Josefin Liljegren och Amanda Hulebo Rust
21  Fred  Midsommarafton. Vi hänvisar till Strandgården i Vilshärad, Halmstad
23  Sönd  Vi hänvisar till övriga kyrkor
25  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
26  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, kl 18.00 Fotboll  
   kl 19.00 gruppen Vakant bjuder på en svängig afton (Axel Svedberg mfl.)
30  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar.  
   Sven-Olle Spång. Sång Kicki Spång mfl (PK ansvarar)

Juli
 3  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, “Gamla Psalmer på nytt sätt” med gruppen  
   “Tillsammans” från Kärda
 4  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
 6-14  Hönökonferensen
 7  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med nattvard på Tre Björkar. Leslie Ron.  
   Sång Sofia Willstrand
10  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, Små somriga sånger för själen med Sayaka Oguni
11  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
14  Sönd 10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST på Tre Björkar tillsammans med  Svenska Kyrkan   
   och Pingstkyrkan. Kristina Torin
17  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, Viskväll med Victor Haskel
21-27  Rixscoutlägret PRISMA vid Mohed utanför Söderhamn (utmanarscout)
21  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Erica Alfredsson, Bredaryd (PK)
24  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, Sång och musik med Ida Larsson, Julia Larsson &  
   Alice Abrahamsson från Smålandsstenar
28  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Predikan och sång Magnus Nydén
31  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, Psalmer och visor i jazzton med “Hulegårds kapell”
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Augusti
  1  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
  4  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Henry Gunnarsson (PK)
  7  Onsd 18.00 Café-kväll på Tre Björkar, Visor på vårt vis med Värnamo Visgrupp.  
   Malin Larsson, Michael Näslund och Katarina Nydén
  8  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
11  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Ewa Odin
  15.00 Friluftsgudstjänst vid Emilias stuga. Anders Hullfors Sv Kyrkan
13  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
18  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Magdalena Odén.  
   Välkomnande av Axel Svedberg som ny  ungdomsledare
20  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
25  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Martina Curenstam . Sång familjen Svedberg
27  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
31  Lörd 11.00 Barnfestivalen
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September
  1  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång Sayaka Oguni
  3  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
  5  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
  6-8   Konfirmandhelg i Equmeniakyrkan
  8  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Equmeniakyrkan.  
   Sång lovsångsgruppen
10  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
12  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården



Do they know it’s Christmas?

TRO

VÅGAR JAG SATSA mitt liv på det Jag inte säkert kan veta?  
 
I dagligt tal är tro att vara övertygad om något som man inte kan veta. Man kan tro att 
ens fotbollslag kommer att vinna eller att ekonomin ska återhämta sig - trots att man inte 
kan bevisa något av detta.  
En tro är en människas övertygelse eller uppfattning om att något är på ett visst sätt. 
Människor tolkar religiös tro alltefter sin verklighetsuppfattning. Tron är också en  
relationsterm. Den som tror på Gud litar på Gud.  
 
Att tro på Gud handlar för mig om tillit. Tillit till att det finns Någon som vill mig väl, 
som vill gott för alla människor och som vill Livet här på jorden. 
Det jag tror på, det som är viktigt för mig, måste få påverka mitt liv. Ibland är min tro 
stor som ett berg, stark som en orkanvind. Den kan glittra och inspirera mig, den kan 
göra skillnad i mitt liv. Ibland är tron inte mer än en gnutta, som ett frö eller ett sand-
korn. Min tro kan slumra till och lägga sig tillrätta i periferin. Den kan prövas och tappas 
bort. Vara omöjlig och ändå svår att ge upp. Ibland är min tro endast en aning. Tron är 
olika för oss alla. Den är unik och din egen. Att tro är många gånger att vilja tro. Och det 
är nog. Jag vill tro att den bär. För tron kan förändras och fördjupas. Den kan växa och 
hålla för hela livet.  
 
Vi är vana vid att börja med teorin och sedan gå över till praktiken. Ofta tänker vi att vi 
måste få ordning på läran innan vi kan leva tron. Om vi ska ha kartan klar för oss innan 
vi börjar gå är risken att vi aldrig kommer iväg. Om vi däremot påminner oss om att tron 
inte först och främst är tanke utan liv, då kanske vi ändå vågar gå. Tro och liv hör ihop. 
Våga tro på en Gud som längtar efter oss och vill visa oss livets väg. 
 
Sommarhälsningar  
genom Per Haskel 

Ordförande har ordet
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Jag vill känna tro 

Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro 
I en vintervärld, finns det någon tro? 

Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten 
Känna tro igen 

 
Text: Marie Fredriksson
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Nu är det sommar igen. Det är en underbar tid i vårt vackra Sverige. Vi kommer att mötas 
i kyrkor, på Tre Björkar och i många olika sammanhang. Varmt välkommen att vara med!

Glädje är att få hålla någons hand, känna sig älskad, få möta en människas vänliga blick. 
Glädje är att få känna doften av nybakade bullar, se en bra film, titta ut på regnet och mysa 
framför tv:n. Glädje är sol och fågelkvitter, att gå i skogen, rulla runt på en sommaräng. Gläd-
je är sovmorgon, ledig dag, en puss, fika på stan, att lyssna på musik och spela spel. Glädje är 
att skriva bra på ett prov, känna att vi är duktiga, att vara snäll. Glädje är nya vänner, en ny 
familj, öppen kyrka, nya skolkamrater, glädje är sport, skratt, VM och segervrååål.  Glädje är 
vänlighet, trygghet, att hjälpa  någon annan, närhet, frihet och tro. Glädje är ...

Jag har upptäckt att ett glatt ansikte inte har något att göra med ens ålder, ens yrke, var man 
bor, utbildning, civilstånd, utseende eller omständigheter. Glädje är var och ens val!
Glädje är en fråga om attityd som kommer från ens tillit till Gud – att han verkar, att han har 
full kontroll, att han är mitt i det som har hänt, händer och kommer att hända.

Glädje är att Gud gjorde det omöjliga möjligt för min och din skull, att allt Jesus gjorde han-
dlar om ditt liv, att Gud är med dig.

“Gläd er i Herren alltid. Än en gång vill jag säga: Gläd er” 

Fil 4:4

SOMMARGLÄDJE



Santosh Makal berättade 
om sitt arbete i Indien

Visgruppen ACK från Värnamo 

Påskdrama “HE IS RISEN” på påskdagen

Gospelkören Joy från Gislaved

DAGLEDIGTRÄFFAR: 
Ovan: Svante Annerhult berättar om Etiopien

Nedan: Musikskolan underhåller

Den viktiga och trevliga  
fikastunden på Städdagen 



Söndagsskolfest

Hajk med Spårarscout

Den traditionsenliga hajken för Spårarescout blev en 
fin avslutning på terminen där 14 scouter deltog.
Vi hade bra väder, inga mygg, mycket spring i benen 
och bra tryck i sånger och rop runt elden under läger-
bålet! Det blev 10 scouter och 2 tappra ledare som 
övernattade i vindskydden på Lia och resten över-
nattade på Tre Björkar. Vi avslutade lördagen med att 
paddla kanot på Nissan och givetvis fikade vi.  
Nu tar vi ett välförtjänt sommarlov och laddar inför 
nästa termin!
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Anslagstavlan

ONSDAGAR den 19 Juni - 7 Augusti     Kl 18  - Programpunkt kl 19

19 juni  Musikcafé med Korsbandet.    
  Medverkande Carl-Fredrik Liljegren, Daniel Ståhlgren,  
  Daniel Källman, Josefin Liljegren och Amanda Hulebo Rust

26 juni   Kl 18 fotboll för alla intresserade  
   Kl 19 ”En svängig afton med gruppen ”Vakant”. 
  Det bjuds på olika musikstilar under afro-genren.              
  Medverkande Axel Svedberg mfl. 

  3 juli  “Gamla psalmer på nytt sätt”.   
  Gruppen ”Tillsammans” från Kärda spelar gamla och välkända 
  psalmer. Med ett nytt arrangemang hoppas Tillsammans att 
  dessa fantastiska psalmer kan förmedla tro, hopp och kärlek till  
  vana och mindre vana psalmlyssnare

10 juli ”Små somriga sånger för själen”  
  Sång och piano med Sayaka Oguni

17 juli   Viskväll med Victor Haskel

24 juli   Sång och musik  
  med Ida Larsson, Julia Larsson och Alice Abrahamsson 

31 juli  “Psalmer och visor i jazzton” med ”Hulegårds kapell”

  7  aug  “Visor på vårt vis” med Värnamo visgrupp.  Malin Larsson,  
   Michael Näslund och Katarina Nydén, spelar och sjunger. 

Café- och programkvällar 2019

Välkommen att njuta av 
program, 
fika och 

gemenskap

ett samarrangemang med 
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Anslagstavlan

15

BARNFESTIVALEN

Boka in  

Lördagen den 31: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!

Information om fördelning av 
sommarveckorna 2019 mellan 
vaktmästargrupperna. 

Grupp 7 (Odin) V24-25. 
Grupp 1 (Mårtensson) V26. 
Grupp 2 (Hjelm) V27.
Grupp 3 (Henningsson) V28.
Grupp 4 (Fredriksson) V29.
Grupp 5 (Nydén) V30. 
Grupp 6 (Svensson) V22-23 samt V31.
Grupp 8 (Sundberg) V32 samt V34-35.

6-9 Juni 
Scoutlägret Tidlös vid Anneberg  

utanför Bor  
 (upptäckarscout from åk 6)  

 
21-27 Juli 

Rixlägret Prisma vid Mohed  
utanför Söderhamn  

(utmanarscout - reser med chartrat tåg)

Årets tema:
“Ge som gåva vad du fått i gåva”



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

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 

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 23/6, 25/8 
och semester V28-31. 

Vice församlingsföreståndare 
Martina Curenstam nås på 
telefon 072-301 82 12 och 
e-post: martina@curenstam.se

Ungdomsledare 
Vår nya ungdomsledare heter  
Axel Svedberg. Han börjar sin  
tjänst den 16/8 ☺

Till din blomstrande äng 
 

Du har aldrig begärt av mig 
att jag skall skriva kärlekssånger 

Du har aldrig begärt av mig  
att jag ska måla ditt porträtt 

 
Du har aldrig begärt av mig 

att jag i ångest, skuld och ånger 
jämt ska veta vad som är riktigt 

och alltid tro det som är rätt 
 

Får jag hålla din hand 
får jag kalla dig vän 

får jag dela ditt ord och din tro? 
Får jag komma ibland 

till din blomstrande äng 
där ett frö av förlåtelse gror? 

 
Jag har aldrig begärt av dig 

att du för mig ska gå på vatten 
Jag har aldrig begärt av dig 
att du skall göra det till vin 
Jag har aldrig begärt av dig 

att du skall tända sol om natten 
nej det enda jag har bett om 

är att få tro att jag är din


