Kyrknytt
Mars - Maj 2020

Herregud & Co

Församlingsboken
Avliden
Margit Hindenborg
16 Januari 2020

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

“Framtidshopp”
Nu när jag sitter och skriver dessa rader är
det regnigt ute men solen visar sig då och
då och lyser in genom fönstret. Trots att det
är mitten av februari kan jag höra fågelsång
och ute i vår gräsmatta kan jag se några
snödroppar som väntar på värmen för att
blomma ut. Kombinationen av regn, sol,
fågelsång och snödroppar påminner mig
om att våren närmar sig. När jag tänker på
det händer något speciellt inom mig. Det är
som en varm känsla och en förväntan som
börjar att växa när jag tänker på det som ska
komma.
Våren är verkligen en passande årstid för att
fira den största kristna högtiden nämligen
påsken. Det finns många samband mellan
våren och påsken t.ex övergången från
mörker till ljus, att livet kommer tillbaka
genom grönska, blommor och fåglar. På
påsken får vi höra berättelserna kring Jesu
död och uppståndelse som har med lidande,
mörker, ljus, liv och hopp att göra.
Påskens budskap är att Jesus dog på korset
för våra synder. Jesus blev också en av oss
genom att dö liksom varje människa gör.
Skillnaden med Jesu död är att den har en

djupare dimension och betydelse som har
med människans frälsning att göra.
Påskens budskap är att Jesus uppstod från
det döda. Om Jesus inte hade uppstått då
skulle vi inte ”fira” utan vi hade bara kommit
ihåg hans död och hans begravning. Jesu
uppståndelse har en djupare dimension och
betydelse som har med hopp och evighet att
göra. ”Men om Kristus inte har uppstått, ja,
då är vår förkunnelse tom, och tom är också
er tro.” 1Kor. 15:14. Om Jesus inte hade
uppstått då hade det inte funnits någon
kristendom över huvud taget tror jag.
Tack vare Jesus kan vi sikta på en ljusare
framtid och ett evigt liv. ”Jag menar att våra
lidanden i denna tid ingenting betyder mot
den härlighet som skall uppenbaras och bli
vår” Rom. 8:18.
Jesu lidande och död på korset skedde
på en kort och begränsad tid jämfört
med evigheten. Så är också våra lidanden
begränsade till en kort tid jämfört med
evigheten och den härlighet som väntar.
Låt den levande Jesus vara ditt framtidshopp!

/Leslie
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Missionsrådet

an
meniakyrk
när för Equ
o
till
si
m
is
e
m
h
a
m
komm
änst so
tt
tj
a
i
e
te
p
u
e
P
t
ri
n
s ma
tt år. Detta
Gunilla va
och henne
e i drygt e
n
g
o
ri
r
h
e
”Snart har
v
r
S
e
i
m
r
de ä
e förmåne
ärför kom
nen är att
sgrundand ällning
la
g
P
in
.
i fem år. D
n
rs
tt
a
sä
m
o
eb
nst
itten av
Gunillas a
et gälland
Sverige i m
ska system r den tiden kommer
n
färdigt
e
ra
sv
e
t
d
e
u
d
st
is att
). Unde
lv
eftersom
e
ra
d
b
i
r
r
e
ä
m
t
e
m
ch d
n ko
ser sedan
så kräver (o r att fortsätta och ho ologi tidigare och lä
m
o
in
r
e
ift
nä
t te
pg
som missio HS (hon har studera rbeta med andra up
onär
si
is
m
m
T
a
på
igen so
och att
t
u
r)
r
e
e
rs
k
till pastor
u
å
k
la
e
nil
letterand
dan att Gu
höst komp
lanen är se
P
.
n
a
rk
y
k
Equmenia
nilla under
ren 2021.
stöd till Gu onligen och i
till somma
rt
e
r
fö
r
a
rs
ng
Gunilla pe
ra församli
ader
mycket för
nu tacka e
s omkostn
tt
n
n
a
ty
a
d
e
rk
b
re
y
r
l
k
il
a
v
ia
h
n
t
e
Vi
e
D
m
u
r!
q
o
E
ll
i Ecuad
a bidrag ti
.
hennes tid
ekonomisk
ra
betydande
E
t
.
ri
st
a
v
n
ä
tj
så
ck
o
r
a
h
hennes
g
s anställnin
för Gunilla
er
unilla und
tt stödja G
Tack!
a
a
.
tt
n
e
sä
rt
ig
t
lingar vill fo ckså när hon åker u
era försam
no
tt
a
a
d
s
se
a
p
p
ch
o
o
Vi h
verige
mmaår i S
tid.
hennes he
nelse i
behövs all
rg
so
m
o
ch
Guds välsig
o
s!
d
ll
itti
h
r
e
Bönestö
sats
borta.
och era in
och långt
agemang
a
g
n
m
e
m
rt
e
e
h
r
r
ö
fö
rg
Igen, tack
rsamlinga
som era fö
te
e
rb
a
t
e
d
ar

ning
Varma häls
Ulrika

razán
ll chef
Ulrika Mo
ternatione
in
e
d
n
a
d
Biträ

4

Info från styrelsen
Kyrkokonferens

Församlingen har rätt till två representanter på kyrkokonferensen i Malmö 21-23 maj. Tala med valberedningen eller med
någon av våra ordföranden om du har möjlighet att delta.
Det går också bra att vara två familjer som delar på representationen. Temat för årets konferens är ”Till jordens yttersta gräns
– till dessa mina minsta”

Församlingens dopgrav

Dopet är en Guds gåva, ett tecken på nytt liv i Jesus Kristus och
gemenskap med honom. Vår dopgrav är i behov av renovering.
Tätskiktet i dopgraven behöver åtgärdas och locket och dess infästning till golvet behöver byggas om. Styrelsen har beslutat
göra nödvändiga åtgärder med att byta tätskikt och klä dopgraven invändigt med kakel samt
att komplettera med en lös flyttbar insats av aluminium i botten som gör att man kan variera
nivån och även komma upp lite högre när dopgraven används. Samtidigt skall locket byggas
om i sektioner så att det blir lättare och går att demontera och ställa åt sidan när dopgraven
används.

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 ett par gånger per månad. Följ vår annonsering
på faceboksidan ”Öppen Kyrka Smålandsstenar”.

Webbaserat styrelsemöte för region Öst

Styrelsen har deltagit i ett webb-baserat styrelsemöte
med alla styrelser i Region Öst. (27 styrelser deltog.)
Vi fick ett möte med personal i vår region. Peter
Bernhardsson föredrog Dan Rosendahls utredning
om varför så många pastorer slutar sin tjänst. Jan
Ejnarsson delgav oss tankar kring arbetet med
församlingsutveckling. Slutligen fick vi information
om vad som är på gång i vår region och vi fick också en
”rundtur” i deras lokaler. Det webb-baserade mötet upplevdes av styrelsen som
spännande och positivt. Regionen planerar för ytterligare gemensamma möten.
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Tackbrev från Equmeniakyrkan

Församlingen har fått ett särskilt tackbrev från
Ekumeniakyrkan för gott insamlingsresultat.
”Vi blir ständigt påminda om det engagemang
och den offervilja som många visar för samfundets arbete i Sverige och i andra länder. Samtidigt som jag härmed bekräftar mottagandet av
beloppen vill jag på Equmeniakyrkans vägnar
framföra ett innerligt tack för gåvan och för
ert engagemang om vårt missionsarbete som ger oss frimodighet att planera framåt i
tjänsten för Guds rike. Med vänlig hälsning och en tillönskan om Guds rika välsignelse i
fortsatt offergärning och i ert församlingsarbete. George Olvik, Insamlingsansvarig”

..och däremellan kommer fastan
Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas fastan. Att fasta är ett
sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. I en
samtid där extra allt ofta är målet så väljer den som fastar att istället skala av, renodla och
fokusera. Vad är nödvändigt? Vad kan och bör jag avstå? Fastan övar oss i att inte följa varje
impuls utan agera mer medvetet i världen. Det är en lärjungaskola, en tid att mogna.
Fastan pågår mellan askonsdagen och
påskafton och är 40 dagar lång, då söndagarna är undantagna
Det många, inom och utanför kyrkan,
förknippar med fasta är maten. Att på
olika sätt begränsa sitt intag av mat en
period är ett effektivt sätt att bli medveten
om sina val. Vissa väljer idag istället att
fasta från annat som blivit en självklar
del av tillvaron. Det kan handla om hur vi
använder internet, reser, ser på teve, läser
och konsumerar.
Vad skulle du behöva fasta ifrån?
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Herre och Mästare över mitt liv!
Tag bort ifrån mig lättjans, modlöshetens,
maktlystnadens och de tomma ordens ande.
Skänk mig, din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens,
tålamodets och kärlekens ande.
O, Herre och Konung! Låt mig se mina synder och
inte döma min broder och syster.
Ty välsignad är Du i evigheters evighet.
Amen.
Efraim Syrierns fastebön från 300-talet

Ordförande har ordet

Han går före er...

V

ad gör man efteråt? När jorden har
skakat, klipporna rämnat, och den vi
hörde samman med är borta? När de gamla
kartorna inte längre gäller, sorgen river i
bröstet och tårarna rinner…?
Först återvänder tankarna till katastrofen,
till platsen det hände, mitt i det vanliga.
Att återvända i tanke och handling är nödvändigt för att kunna förstå och ta in.
Men efter återvändandet, Vad är nästa
steg?
Kvinnorna hade återvänt till platsen där de
sett sin vän läggas i en grav, bakom en stor
sten, för att kunna börja förstå. Men inget
är som de väntat sig. I stället för en grav
får de ett bud och en uppmaning: Han har
uppstått, han går före er till Galileen.
Säg till de andra att ni skall bege er dit!

De skall gå tillbaka till Galileen, till ursprunget och vardagen, men med nya
förutsättningar. Utan Jesus och ändå med
honom! Vi är många som stått vid en punkt
i livet när allt har förändrats. I sorg eller
glädje. Det är svårt att tänka sig en vardag
igen att återvända till. Allt eftersom tiden
går och stegen tillbaka till vardagen tas blir
en ny vardag ändå möjlig.
Många dagar i vardagens Galileen och
andra, när man begett sig därifrån, lägger
sin prägel på skildringen av den där dagen.
Precis som den som är med om en
avgörande förändring i sorg eller glädje.
Slutet blir en ny början. Kristus är uppstånden!
Han går före er till Galileen.
			

/Per Haskel
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Almanackan
Mars

01 Sönd 10.00
			

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång Sofia Willstrand.
Insamling till pastors och diakonutbildningen

03 Tisd

Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan

09.00

05 Torsd 14.45
06-08 		

Konfirmandhelg

08 Sönd 10.00

Gememsam GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, sång av Lovsångsgruppen

10 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan

		

19.00

Övning av “brukssånger” med Stefan Curenstam

12 Torsd 14.30

Andakt på Mariagården

15 Sönd 10.00
			

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron.
Vi sjunger “brukssånger” tillsammans

		

16.00

Öppen Kyrka

17 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan

18 Onsd 15.00

Dagledigträff, “Sayaka Oguni berättar och sjunger”

22 Sönd 10.00
			

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Anders Bengtsson.
Musik av JFG (Johannes Dybeck, Fredrik Eurén, Gunnar Davidsson).

24 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan

		

19.00

Körövning och dramaplanering inför påsk

25 Onsd 19.00

Andrum i Smålandsstenars kyrka

28 Lörd 08.00

Storstädning

29 Sönd 10.00

GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan, Leslie Ron

31 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan

		

19.00

Körövning inför påskdramat

April
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Andakt på Hagagården

02 Torsd 14.45

Andakt på Hagagården

03-05 		

Konfirmandhelg

5

Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Pingstkyrkan

Sönd 10.00

		

16.00

Öppen Kyrka

07 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

		

19.00

Genrep med kör och drama inför påsk

10 Fred 10.00

Långfredag GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan, Leslie Ron.

			

Sång Katarina Nyström

12 Sönd 10.00
			

Påskdagen gemensam GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan med kör, bildspel
och drama, Leslie Ron

		

16.00

Simon Ådahl i Pingstkyrkan

14 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

April forts..
19 Sönd 10.00
			

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Gunnar Palmgren.
Lovsånger med församlingen

		

19.00

Äventyrsscouternas kväll med “Mölkky” på Tre Björkar (Obs Anmälan)

21 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

22 Onsd 15.00

Dagledigträff “Minnen och möten 41 år med SR”, Karin Malmsten medverkar

26 Sönd 10.00
			

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Insamling till nationella arbetet
Sång och musik av Dennis Högberg och Magdalena Odén.

		

16.00

Öppen Kyrka

28 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

29 Onsd 19.00

Andrum i Smålandsstenars kyrka

30 Torsd 20.00
			

Valborgsmässoafton på Vikabo.
Därefter är alla välkomna till fika och korv på Tre Björkar

Maj

01-03 		

Konfirmandläger på båten Shalom

03 Sönd 10.00

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Jan-Erik Wendefors. Sång Lovisa Wendefors

05 Tisd

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

09.00

07 Torsd 14.45

Andakt på Hagagården

10 Sönd 10.00

GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång Sayaka Oguni.

12 Tisd

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

09.00

13 Onsd 15.00

Dagledigträffens avslutning på Tre Björkar. Sven Jarl medverkar

14 Torsd 14.30

Andakt på Mariagården

17 Sönd 10.00

GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Martina Curenstam. Sång Eva Ström

19 Tisd

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

09.00

21 Torsd 15.00

KONFIRMATIONSHÖGTID i Torghuset

21-23 		

Kyrkokonferens i Malmö

24 Sönd 15.00

GUDSTJÄNST på Tre Björkar. Söndagsskolans sommarfest, Leslie Ron

26 Tisd

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

09.00

27 Onsd 19.00

Andrum i Smålandsstenars kyrka

31 Sönd 10.00
			

Pingstdagen GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Leslie Ron. Sång av “Kvartetten” 		
(Jenny Henningsson, Sayaka Oguni, Håkan Hulebo och Magdalena Odén)

Juni

02 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

04 Torsd 14.45

Andakt på Hagagården

07 Sönd 10.00

GUDSTJÄNST med nattvard på Tre Björkar, Leslie Ron. Sång Ewa Odin

09 Tisd

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

09.00

11 Torsd 14.30

Andakt på Mariagården

14 Sönd 10.00

GUDSTJÄNST på Tre Björkar, Leslie Ron. Sång av CD-bröderna
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Adventskonsert
Dagledigträffar
Gudstjänstmusik

Julspel
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RECEPT OSTKAKA

En god “auktions-aktivitet”

Ostkakebak

En lyckad nystart på

LUCIABANDY

10 liter mjölk
6 dl vetemjöl
3 msk ostlöpe
10 ägg
4 dl socker
1 hg mandel
7,5 dl grädde

Missionshögtid

Scout från förr
Calle Dahlgren var scoutledare
Scouter är bl.a Peo Helge,
Putte Odin, Tomas och Magnus
Thelin och Jonas André

Ledare på led
Alltid redo!

Anslagstavlan

Påskdrama under 72 timmar
Påskdagen 12 April kl 10.00
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.
Välkommen att delta i kör och dramaövningar inför påsk:
Tisdag 24/3 kl 19.00 Körövning och dramaplanering.
Tisdag 31/3 kl 19.00 Kören övar
Tisdag 07/4 kl 19 00 Kör och dramagruppen övar (GENREP)
Vid frågor kontakta Sara Bäckegård (drama) och Jenny Henningsson (kör)

Välkommen till vårens

DAGLEDIGTRÄFFAR
Onsdagar kl 15
18 Mars
22 April
13 Maj

14

“Sayaka Oguni berättar och sjunger”
“Minnen och möten 41 år med SR”, Karin Malmsten medverkar
Avslutning på Tre Björkar. Sven Jarl medverkar

Anslagstavlan

m
u
r
d
n
A a för själen
en lis

Bön och meditation,
vacker musik, ljuständning.
Vi äter något gott tillsammans,
pratar och har trevligt.
25 Mars, 29 April, 27 Maj
kl 19.00 i Smålandsstenars kyrka

21 m
aj
kl 15

STORSTÄDNING
28 Mars kl. 8.00

Så var det dags igen! Är vi många går det
fortare och lättare och framförallt så blir det
roligare! Ta med eget städmateriel om det
finns behov. Kan du inte på själva dagen
går det bra att i förväg göra något inom
din grupps ansvarsområde!
Fika! Gruppansvarig informerar Ewa och Lasse Odin om hur
många från gruppen som kommer, så de kan beräkna fikat!
Grupp 4

Allmän städning utanför Equmeniakyrkan
(inkl. källartrapp med förråd).

Grupp 5

Kyrksalen (inte lampglasen).

Grupp 6

Kaffestuga, pentry, städutrymme, entré,			
kapprum, andaktsrum, hiss och toa

Grupp 7

Ordnar fika, kök m alla skåp (inkl kyl- o frysskåp),
diskrum (inkl diskmaskin), övernattningsrum,
dusch + hallen utanför.

Grupp 8

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

Grupp 1

Cafélokalen, bord- o stolförrådet, förrådet vid scenen, 		
toan och gången fram till pannrummet.
Expeditionerna, hallen utanför och trappen
ner till källaren.

Konfirmationshögtid
i Torghuset
Lördag 21 maj kl 15.00
Alla är hjärtligt välkomna!

Välkommen till

Söndagsskolans
sommarfest
24 maj kl 15
på Tre Björkar

24 m
a
kl 15 j

Grupp 2+3 Tre Björkar (inne o ute).

15

Pastor

Pastor och församlingsföreståndare Leslie Ron
nås på tjänstetelefon
070-941 96 00 och e-post:
leslie.ron@equmeniakyrkan.se
Leslie har ledig helg 22/3, 19/4
och 17/5.
Vice församlingsföreståndare
Martina Curenstam nås på
telefon 072-301 82 12 och
e-post: martina@curenstam.se
Ungdomsledare
Axel Svedberg nås på telefon
076-7977745 och e-post:
axel.svedberg@hotmail.se

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
Equmeniakyrkan 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

