
September - November 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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Adressändring
 

Pelle och Anita Erenmalm
Hörsjögatan 12
333 31 Smålandsstenar

Avlidna
 

André Haskel  2019-07-30
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Pastorns funderingar

Det är en särskild känsla…   
      …att se upp mot bergen

Andernas bergskedja passerar mitt igenom 
Ecuador. Landet har fyra regioner och för 
mig är bergsregionen den vackraste i landet. 
Det finns en del snöklädda berg, det högsta 
är på ungefär 6300 meter över havet. Den 
största delen av mitt liv bodde jag i städer 
som ligger i bergskedjan. Det är en fantastisk 
och mäktig syn att se alla dessa berg. Det är 
en särskild känsla man får när man ser upp 
mot bergen, man fylls av förundran och frid. 
Ibland kunde jag stå andaktsfull och titta på 
bergen från vår takterrass bara för att tänka 
på Gud och be. Och när jag stod där tänkte 
jag alltid på en av mina favoritverser som 
finns i Psaltaren 121:1.

 ”Jag ser upp emot bergen:  
varifrån skall jag få hjälp?  

Hjälpen kommer från Herren,  
som har gjort himmel och jord.”

När jag läser den här psalmen tänker jag att 
författaren till den, alltså kung David, tittade 
upp mot bergen för att söka svar. ”Varifrån 
skall jag få hjälp?”. David sökte svar och hjälp 
inte direkt från berget men från Gud. Han 
behövde på något sätt en bekräftelse från 
Gud att allt skulle ordna sig. David var en 
kung som levde i ständig press pga fiender 
som var efter hans liv. Många av hans 
psalmer återspeglar en kamp mellan tvivel 
och tro. En kamp där vi också kan känna 

igen oss, den mellan tvivel och tro. När vi 
har hamnat i svåra situationer har vi säkert 
också undrat ”Varifrån ska jag få hjälp?” 
Kanske vänder vi oss då till Gud och hoppas 
att Han ska hjälpa oss eller tänker vi att Gud 
kanske är trött på oss eftersom vi tror att vi 
inte är Hans bästa barn.

I den här psalmen verkade inte David ha 
några tvivel på varifrån hjälpen skulle 
komma. David visste att hans liv var i 
Herrens händer och att allt skulle ordna sig. 
Orden i Psaltaren 121 beskriver varför Gud 
är hjälparen. ”Hjälpen kommer från Herren, 
som har gjort himmel och jord”.  
Gud är skaparen som har gjort himmel och 
jord och det innebär att han har skapat oss 
och känner oss väl.

Hösten har nu kommit och vi har börjat 
en ny termin som innebär studier, arbete 
och nya utmaningar. Det kommer säkert 
att finnas stunder där vi kommer att fråga 
oss: ”Varifrån ska jag få hjälp?” Vi kan alltid 
”titta upp mot berget” alltså titta upp mot 
Gud som är vår fasta klippa för att få hjälp.

”Bara hos Gud har min själ sin ro,  
från honom kommer min frälsning.  

Bara han är min klippa och min frälsning, 
min borg. Jag ska inte vackla.”    

Psaltaren 62:1 
   

                                            Hälsningar Leslie Ron 
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Missionsrådet

En uppmaning från Equmeniakyrkan  
 
Söndagen den 6 oktober kommer Carl-Johan Sävinger att  
medverka i gudstjänsten. Carl-Johan är koordinator för APG 29.
 
Gudstjänsten relaterar till den uppmaning som gått ut från Equ-
meniakyrkan att göra en extra insamling till det internationella 
arbetet, vilket vi kommer att göra i denna Gudstjänst.
 
”För att kunna genomföra alla projekt som många församlingar 
och individer bidrar till, och för att kunna utveckla relation-
erna med våra samarbetskyrkor i nästan 30 länder och kunna 
fortsätta sända ut missionärer behövs resurser. Vi behöver me-
darbetare som kan följa upp projekten, vi behöver kunna bistå 
våra samarbetspartners och vi behöver kunna finansiera utbyten 
av olika slag. Därför är vår insamling viktig. Därför är det också bekymmersamt att den årliga
internationella insamlingen har minskat så mycket de senaste åren.  
 
Vi har ännu inte fått resultatet av den insamling som var i dec/ jan men preliminärt verkar den 
vara inivå med fjolårets. Vi behöver komma upp i tidigare siffror, runt 17 miljoner. Vi har lyckats 
täcka upp minskningen under ett par år men det kommer inte att gå i förlängningen. En så pass 
mindre budget kommer att få kännbara konsekvenser, i form av avslutade samarbetsprojekt, 
färre missionärer och minskat stöd.
 
Nu låter 17 miljoner mycket men det är inte 
mer än att varje församling skulle behöva 
bidra med ca 400 kr per medlem och år!
 
Därför vill vi vädja till församlingarna att 
någon gång under året när det passar, göra 
en extra insamling eller lokal kampanj till 
vårt gemensamma arbete internationellt. 
Det är vårt gemensamma arbete det hand-
lar om, som vi har beslutat om tillsammans 
på kyrkokonferensen.
 
Naturligtvis är alla vi som arbetar på Internationella enheten villiga att hjälpa till och besöka er.
Dessutom finns det andra i vårt nätverk som kan tala om vårt arbete. Låt oss tillsammans göra 
ett extra ryck och visa att vi vill stå samman med våra vänner i andra länder! Och tänk på att 
varje litet bidrag spelar roll!”

Gerard Willemsen,
chef för internationella enheten 
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Info från styrelsen

Konfirmation
I början av september startar vi upp vår ge-
mensamma konfirmationsläsning med en ny 
grupp konfirmander tillsammans med Pingst-
kyrkan. Gruppen är fulltalig med 26 anmälda 
konfirmander och fler har vi inte möjlighet att ta 
emot. Ledargänget består av nio ledare. Sex från  
Equmeniakyrkan och tre ledare från Pingst- 
kyrkan. Första konfahelgen är den 6-8 september 
i Equmeniakyrkan. Ta gärna med konfirmand- 
arbetet i din dagliga bön.

Välkommen Axel!
Söndagen den 1 september välkomnades Axel 
Svedberg som ungdomsledare i församlingen. 
Han kommer att arbeta 80% i församlingen.  
De återstående 20% jobbar han med kristna 
skolgruppen Ictus på Gärdesskolan. Som ni kan-
ske läst i Sändaren har Axel också påbörjat en  
ungdomsledarintroduktion genom Equmenia-
kyrkan som kommer att fortsätta under höst och 
vårtermin. Varmt välkommen Axel! ☺

Equmenia har bokat en tid i nya sport- 
hallen på söndagar kl. 17-18 med start 1/9 
(stängt 8/9). Från V40 har vi även bokat 
fredagar kl. 18-19. Detta är ingen organis-
erad träning utan öppet för alla som gillar 
innebandy!
 

Det är inte satt några åldersgränser utan 
för mindre barn gäller föräldraansvar/ 
närvaro och för äldre barn, ungdomar och 
vuxna är det eget ansvar. Sporthallen är 
obemannad vilket innebär att de som har 
bokat tiden ansvarar för vilka som släpps in och att alla går ut!  
Alla tar med egen utrustning och viktigt med inomhusskor utan svart sula!
 

Vi har tillgång till två omklädningsrum, ett för tjejer och ett för killar. Vi har 5st taggar 
för att komma in och följande personer har dessa; Andreas Henningsson, Axel Svedberg, 
Anders Bäckegård, Marcus Werneskog och Fredrik Hall. Vi hoppas på bra uppslutning. 
VÄLKOMNA!

Sporthallen med Equmenia
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Info från styrelsen
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. 

Inför hösten behövs mer input från gruppen av nyanlända. Vi vet 
att förutsättningarna förändras över tid. Vad finns det för behov i 
nuläget? Och vilken typ av verksamhet efterfrågas? Vi har avvaktat 
med terminsstarten för att känna av efterfrågan och behov. Därför 
är det extra viktigt att följa vår annonsering på vår faceboksida 
”Öppen Kyrka Smålandsstenar”.

Nytt från fastighetsrådet
 

Målning av fasaden på Tre björkar med rödfärg 
pågår. En del arbete återstår. Fastighetsrådet  
sammankallar till ytterligare några arbetskvällar. 
Skyltar om rökförbud finns på Tre Björkar för  
uppsättning när målningen är klar.  
Fastighetsrådet kommer även att hamla bokarna 
framför kyrkan till hösten. 
Lars-Johan har tillverkat en bänk som står utanför 
köket på Tre Björkar. Där kan man sitta och vila, 
njuta, be och prata! Stort tack till L-J!  
 

Dopgraven är i behov av renovering och styrelsen 
kommer framöver att titta på vilka åtgärder som 
kan bli aktuella.

Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan har tillsammans  
som arrangörer för Barnfestivalen fått ett mycket fint 
erkännande och av Samhällsföreningen utsetts till  
”Årets Smålarstenarbo” med motiveringen:  
“För att Ni med entusiasm och stort engagemang år 
efter år arrangerar den fantastiska Barnfestivalen.  
Festivalen har med sina roliga och spännande aktivi-
teter skapat glädje för tusentals barn i alla åldrar” 
 

Barnfestivalen är ett fantastiskt och värdefullt arbete 
som i år omfattade ca 1300 inskrivna barn vilket var en 
ökning från föregående år med mer än 50%!

BARNFESTI
VALEN

STORT TACK till festivalkommitén och alla andra som på ett eller  
annat sätt bidrog till genomförandet av årets fantastiska festival.  

se bilder på s 13.
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En närståendes död, ja varje svår förlust, visar oss hur bräckligt livet är. Varje ögonblick 
av lycka förgår. Vi äger ingenting för alltid. Tillvaron är skör. Liv och smärta går hand i 
hand. Man kan inte ha det ena utan att också ha det andra. Att förlora någon är det 
värsta som kan hända. Inget blir sig någonsin likt igen. Hösten är död men hösten är 
också liv. Åkrarna skiftar färg från grönt till gult. Säden har mognat. Kornen som skördas 
ger nytt liv. De mals till mjöl och bakas till bröd. Så går livet och döden hand i hand.  
 
Jag är tacksam för min Gudstro och jag är tacksam för alla vänner. Tron fråntar mig inte 
sorgen. Vi behöver sörja. Den gör mig inte heller lycklig snart igen. Men den uppehåller 
mig. Den leder mig framåt steg för steg. En dag i sänder. 

Att ta avsked från dem som står oss nära sliter sönder hjärtat. När personer försvinner 
ur ens liv tar de med sig något av en själv. Men allt vad livet gör med oss har trots allt 
ett värde. Vi kan använda det för att växa eller att krympa. Poeten Rainer Maria Rilke 
har sagt: Stäng aldrig ute sorgen eller något oroande från ditt liv. För du vet inte hur 
dessa tillstånd arbetar med dig.  
 
Att våga darra är att våga leva. Kraften i uppståndelsen handlar inte om vår egen tro. 
Den handlar om ett hopp som inte är beroende av vår förmåga att hoppas.  
Kraften är Guds och inte vår egen. 
        /Per Haskel

När livet snurrar 180 grader och allt ställs på ända. När tårarna forsar nedför kinden och 
hjärtat blöder. När det känns så mörkt inombords att inget annat är verkligt. När inget 
annat finns att göra än att bara flämta efter luft och mening. När du knappt kan hålla dig 
ovanför vattenytan. När du förlorat en närstående, och den personen inte längre finns 
kvar. När du tappat fotfästet och känner hur själen faller och faller, djupare ner i den 
mörka avgrunden. När trycket över bröstkorgen ökar till bristningsgränsen. När livet och 
världen kommit i gungning. När marken faller undan och benen inte längre bär. När du 
inte längre vet vad du ska göra. När ingenting mer blir som förut. Hur skall man någonsin 
kunna resa sig igen?

När livet ställs på ända

Du som är tröstens källa, låt oss få tro i sorgen.  
Tro att vi alltid är hos dig, vår Herre i liv och död.

 

Svein Ellingsen
“UPS 226 - Allt blev med ens så stilla”



Almanackan 
September
01  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång och musik av Ebba Hulebo  
   och Joel Möller. Axel Svedberg hälsas välkommen som ungdomsledare.
03  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
05  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
06-08  Konfirmandhelg
08  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Equmeniakyrkan. Leslie Ron,   
   Sång lovsångsgruppen.
10  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
12  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
15  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST med dop och nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.  
   Sång Eva Ström
17  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
18  Onsd 15.00 Dagledigträff - “Berättelser ur verkliga livet“  med Karl-Olof Gustavsson
21-22  Ta´i - “scoutledarhajken med det lilla extra” på Isaberg. Från 18 år och uppåt. 
   (Smålandsstenar är medarrangör)
22  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Anders Bengtsson. 
   Sång och musik av Bengt-Ove Eriksson och Magdalena Odén.
24  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
25  Onsd 19.00 Andrum i Smålandsstenars kyrka
29  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång av Sofia Willstrand

Oktober
 01  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
03  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
06  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Karl-Johan Sävinger.  
   Sång av Jenny Henningsson. Offer till internationella arbetet. 
08  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
10  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
11-13  Konfirmandhelg
13  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Pingstkyrkan.
15  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
16  Onsd 15.00 Dagledigträff - Sjukhuspastor Harald Fritzon berättar om  
   “Då livet naggas av livets tand”
  19.00 Equmenias årsmöte i Equmeniakyrkan
20  Sönd 10.00 Församlingens årsmöte med andakt och nattvard i Equmeniakyrkan.  
   Offer till Equmenia.
  16.00 Laila Dahl i ord och ton i Pingstkyrkan. “Vad heter din längtan?” 
22  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
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Oktober forts. 
22  Tisd 18.30 Scoutinvigning på Tre Björkar. Alla välkomna!
27  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Lennart Johansson.  
   Sång av “Sånger från fjället”
29  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
30  Onsd 19.00 Andrum i Smålandsstenars kyrka

November
03  Sönd 10.00 Allhelgonshelg. GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron.  
   Sång av Katarina Nyström.
05  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
07  Tors 14.45 Andakt på Hagagården
08-10  Konfirmandhelg
10  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Equmeniakyrkan.  
   Sång av lovsångsgruppen
12  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
13  Onsd 19.00 Körövning inför advent, Equmeniakyrkan
14  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
17  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyran, Martina Curenstam. Sång Curenstams
19  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
20  Onsd 15.00 Dagledigträff - Sven Olle Spång talar om “Sista samtalet med Frank Mangs“
  19.00 Körövning inför advent, Equmeniakyrkan
  19.00 Andrum i Smålandsstenars kyrka
21 Tors 18.00 Kranskväll. Vi gör kransar till gammeldags marknad
23  Lörd 15.00 Gammaldags marknad och auktion.
24  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan, Leslie Ron.  
   Sång av Magdalena Odén. 
26  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
27  Onsd 19.00 Körövning inför advent, Equmeniakyrkan

December  
01 Sönd 10.00 FÖRSTA ADVENTS GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron,  
   sång av adventskören.
  18.00 Advent och julkonsert
03 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
06-08  Konfirmandhelg
08 Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Pingstkyrkan.
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En av dagarna var i stort sett helt dedikerat 
till en stjärnspårning inne i Söderhamn,  
anledning till att ha spårningen inne i staden  
var för att man ville visa scoutrörelsen för  
omgivningen. Lägerchefen hade en scen 
mitt på ett torg där han intervjuade ett antal  
scouter. Under dagen passerade det många  
invånare och de var mycket positiva till det  
hela och tyckte att det var trevligt att 
spårningen utgick från Stadens centrum.  
 
Men för att svara på frågan om vad vi gjorde 
under dagarna så är sanningen att vi inte 
gjorde mycket annat än att laga mat, vila och 
bada på dagarna eftersom det var så otroligt  
varmt, omkring 30 grader hela veckan. Vi 
var betydligt mer aktiva kvällstid, då lärde vi 
känna andra, berättade historier runt elden, 
gick på gudstjänster och tävlade om vilken 
kår som kunde ropa högst  (vi var bäst).

Hej, här kommer en hälsning 
från utmanarpatrullen! 
I slutet av juli var vi på ett stort 
nationellt scouläger som hette 
PRISMA. 
 
Det anordnades på ett flygfält i 
Mohed väster om Söderhamn och 
det kom omkring 3000 deltagare 
från hela landet! Lägret pågick  
under sju dagar. 

Vi reste med ett speciellt tåg 
som var inhyrt för att trans-
portera scouter ändå från Lund till  
Marma-verken, som var slutdestina-
tionen. Under tågresorna spelade vi  
Mastermind, kortspel och löste 
chiffer m.m som Ammi hade  
förberett.
 
Men tillbaka till veckan i Mohed, hur såg 
schemat ut och vad gjorde vi under da-
garna? Jo,varje dag var det förberett olika 
projekt och aktiviteter, på eftermiddagarna 
hade “Puls” byggt en hinderbana som man 
kunde testa, de hade även klättervägg och ett  
“fotbollspelsbord” fast i mänsklig storlek.  

Hälsning från 
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Under torsdagsnatten deltog vi i en otroligt 
spännande spårning som kallades “Behind
Enemy Lines”. Spårningen gick ut på att vi 
skulle smuggla en elektronisk utrustning 
till en motståndsman. Vi skulle passera TVÅ 
gränskontroller där de använde metall- 
detektor för att hitta den elektroniska utrust- 
ningen och under vandringen gick det även 
runt jägare som försökte hitta oss och sätta 
dit oss. För att undvika att de skulle se oss 
valde vi att klä oss i mörkgrönt och svart. Vi 
målade oss även med kol i ansiktet och på 
händerna för att smälta in i miljön ytterligare. 

  
 Kort sagt var det en varm  
 men fantastisk vecka med 
 mycket scouting, bad och  
 en grym nattspårning!

      Var Redo!
                   /Axel



GLIMTAR FRÅN SOMMAREN

PÅ TRE BJÖRKAR

🌤



BARNFESTIVALE
N

WOW!  

Vilken helt fantastisk  

Barnfestival det blev i år.

1300 barn som tillsam-

mans med sina föräldrar,
..och en och annan geting  

i strålande sol, 

fick ta del av en bland-

ning av hoppborgar, back-

klättring, ansiktsmålning, 

sockervadd, popcorn, 

chokladhjul, dans och det  

Kristna budskapet i form 

av Superhjälte drama. 

Vilken härlig dag!

Läs mer om utmärkelsen  
“Årets Smålandsstenarbo på s.6



 
 

 
 Dagledigträffar  

onsdagar en gång per månad  
kl 15.00  

 

18 Sep     “Berättelser ur det verkliga   
 livet“ med Karl-Olof Gustavsson,
 Smålandsstenar

16 Okt  Sjukhuspastor Harald Fritzon  
 berättar om “Då livet naggas  
 av livets tand”

20 Nov Sven Olle Spång talar om   
 “Sista samtalet med Frank Mangs”
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Anslagstavlan

Equmenia startar V36-37
 

Söndagsskolan startar söndag 1/9 kl 10.00 i Equmeniakyrkan 
Scout startar tisdag 3/9 kl 18.30 på Tre Björkar 
Slash startar fredag 13/9 i Equmeniakyrkan

Välkommen till årsmöte  
 

Equmenia  
onsdag 16/10 kl 19.00  

 
Församlingens årsmöte  

med andakt och nattvard  
söndag 20/10 kl 10.00

Tag med handlingarna!
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Anslagstavlan

15

Sjung med i Adventskören  
 

Övning i Equmeniakyrkan  
kl 19.00 – 20.30  

Onsdag 13/11, 20/11, 27/11 
 

Vi sjunger på  
1:a advent den 1/12 kl 10.00  

och adventskonserten kl 18.00

“Vill du vara med i en trevlig gemenskap  
med en viktig uppgift? 

Kom med i en vaktmästargrupp!
 

Tveka inte!  
Ring Carolina på 076 7978 050  

eller Lisa på 073 959 2074” 

Vi behöver bli fler - DU är viktig!

Andrum  
Bön och meditation

En stund i stillhet  
 

25/9, 30/10, 20/11 kl 19.00  
i Smålandsstenars kyrka

  Gillar du att spela
innebandy? 

Vi spelar i nya sporthallen på 
söndagar kl  17 -18 (fr.o.m nu)

Samt i gamla sporthallen
Fredagar kl 18-19  (från v40)

Alla varmt välkomna! 

Equmenias och församlingens  
Julmarknad och auktion  

Lördag 23 november kl 15.00

Vi behöver alla hjälpas åt med ideer, upplevelse och saker 
att sälja för att samla in pengar till vår verksamhet. Fundera 

över vad du kan bidra med.

Torsdag den 21 November kl 18  
tillverkar vi kransar.  Välkommen då!



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 22/9, 
27/10 och 17/11.

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

Ungdomsledare 
Axel Svedberg 
(vi återkommer med kontakt-
uppgifter när det är klart)


