
Juni - Augusti 2020

Kyrknytt

Det är alltid en tröst att veta att någon finns där,
när man har det som allra svårast.

Gud själv har sagt:
“Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig,

och därför kan ni tryggt säga: 
Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta.”

Heb 13:5-6



Har du nya adressuppgifter, telefonnummer mm att komplettera med, vill vi att 
du omgående meddelar Leslie Ron med e-post till leslie.ron@equmeniakyrkan.nu

Församlingsboken
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Avliden
 

Börje Sundin
03 mars 2020

Barndop
 

Leon André Haskel
14 mars 2020 

Jeremy Muiruri Kamau
10 maj 2020

Dop på bekännelse
 

Emil Odin
15 september 2019

Ella Karlsson 
Emilia Ström
Hanna Svedberg
15 Mars 2020

Nya medlemmar 
 

Emil Odin
Gick in i församlingen15 september 2019  
 
Hanna Svedberg
Emilia Ström
Ella Karlsson
Gick in i församlingen 15 mars 2020  
 
Lilian Nginyo
Samson Kamau
Kerstin Dahlgren
Felicia Ron
Sara Oguni
Ebba Hulebo
Gick in församlingen den 10 maj 2020
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Pastorns funderingar

Var inte oroliga
 ”Detta har jag sagt er för att ni skall ha 
frid i mig. I världen får ni lida, men var 
inte oroliga, jag har besegrat världen.”  
                                                 Johannes 16:33

De här orden vi läser är uppmuntrande ord 
från Jesus. Som det står i Jesaja 53:3, Jesus 
var “en smärtornas man och förtrogen med 
lidande”. Jesus gav oss, med sitt liv, ett 
klart exempel på hur det är att gå igenom 
lidande. Vi lever i en värld där kampen för 
överlevnaden sker dagligen och kontinuerligt 
och kampen är många gånger hård. Kampen 
innefattar alla varelser i skapelsen från 
födseln ända till döden och lidandet är en 
del av den kampen.

Lidandet har olika ansikten. Vi ser människor 
som svälter i världen, som flyr från krig och 
kämpar för att få en bit bröd på bordet. För 
andra kan lidande innebära sjukdomar av 
olika slag, stress och mörka tankar. Vi alla 
utkämpar vår egen kamp här i livet. Och 
idag kämpar hela världen tillsammans mot 
en stark fiende som skapar oro, ängslan och 
död, Coronaviruset.

Jesus säger att ”i världen får ni lida” och 
det är ett ärligt konstaterande. Han lovade 
aldrig att vi skulle slippa lidande, utan 
tvärtom. Men Jesus stannar inte i det råa 
konstaterandet utan fortsättningsvis tröstar 

han oss med orden: ”men var inte oroliga, 
jag har besegrat världen”.

Jesus som har erfarit vad lidande är i sin 
egen kropp i form av ångest, ensamhet, 
förräderi, orättvisa, tortyr och död, han 
säger till var och en av oss: ”var inte oroliga, 
jag har besegrat världen”. De här orden är 
också ett konstaterande från Jesus sida. Han 
säger detta för att vi ska ha frid i honom.

Ibland är det lätt att hamna i självömkan 
och man kan tycka att det bara är jag som 
drabbas av elände och orättvisor. Och vi kan 
frestas att tro att det inte finns nån utväg. 
Lidandet och rädslan kan ta ifrån oss viljan 
att leva och kämpa vidare. Det kan också 
stoppa oss från att tjäna andra.

Men lidandet kan också leda vårt liv till 
något bättre. Så var det för Jesus och så 
kan det också vara för oss. Det är i lidandet 
som vi kan slipas och i kampen kan vi vinna 
erfarenhet.

Jesus, Han som har besegrat världen, 
sträcker oss sin hjälpande hand och kämpar 
med oss sida vid sida. I Jesus har vi frid, 
han som är en smärtornas man och väl 
förtrogen med lidande.

 /Hälsningar Leslie Ron

“Strålarna av brutet ljus bildar regnbågen; 
Plöjd jord är fruktbar jord; 

Den beskurna vinstocken ger fruktbara grenar; 
De slipade och polerade ädelstenar ger en vacker glans. 

Skörden kommer från den begravda säden; 
Livet föds mitt i smärta och ångest; 

Gud bor i brustna hjärtan. 
Och det är han som vägleder ditt liv.” 

L.S.P. 
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Missionsrådet

Equmeniakyrkans internationella 
katastroffond 
 
Equmeniakyrkans katastroffond är en hjälp för våra 
samarbetskyrkor i kristider.  
När en katastrof inträffar drabbas utsatta extra hårt. 
Equmeniakyrkan finns på plats före, under och efter.   
Tack för ditt bidrag!

Demokratiska Republiken Kongo  
(Kongo-Kinshasa)
Arbetar man med att sprida information om 
Coronaviruset och ge möjlighet att tvätta 
händerna.
 
Ecuador
Förbundskyrkan delar ut matpaket till  
behövande familjer.
Kyrkans pastorer spelar en stor roll i det  
humanitära arbetet som utförs i hela landet. 
De flesta får inte någon lön under rådande
omständigheter därför får även pastorerna 
matpaket.

Indien
Kyrkan i Indien har börjat dela ut mat till de 
fattigaste, organiserar vård och informerar 
om hur man undviker smittan.

Libanon-Syrien
Evangeliska Synoden delar ut matpaket i  
Libanon till dem som förlorat arbete och 
inkomst. Man delar också ut hygienpaket 
och information till syriska flyktingar både 
i Libanon och Syrien.
 
Thailand
Även här delar kyrkan ut matpaket till  
drabbade fattiga människor.
 
Läs gärna mer på equmeniakyrkan.se

Ge till katastroffonden 
 

Stöd våra samarbetskyrkor i 
kristider och gör skillnad för 
människor i världen.

Swish: 900 32 86 
Bankgiro: 900-3286

märk din Swish eller insättning 
med “katastroffonden”Utdelade medel  

i samband med Covid -19 2020
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Info från styrelsen

Kyrkokonferens
Med anledning av Corona är årets kyrkokonferens framflyt-
tad till den 18-20 september. Konferensen kommer att hållas i 
Stockholm med fokus på förhandlingar och Gudstjänster. Innan 
konferensen kommer det också att vara digitala mötesplatser 
för att bereda frågor tillsammans i vår region. Huruvida konfer-
ensen kan genomföras på plats eller inte är fortfarande oklart, 
men det är klart att den blir av. Temat för årets konferens är 
”Till jordens yttersta gräns – till dessa mina minsta”.

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 har inga samlingar i sommar med anledning av Corona 
och för att cafékvällarna på Tre Björkar utgår i sommar.

Hälsning från regional kyrkoledare
Hela vår värld är satt under press och vi är inget undantag! 
Många av oss är oroliga och rädda för vad som kan och ska 
hända med oss själva, vår hälsa, vår familj, våra barn, våra äl-
dre, vår ekonomi, vår församling, vår framtid, vår värld och vi 
ska ha respekt för situationen och följa myndigheternas rik-
tlinjer och restriktioner. Vi ska ta ansvar för dem som är i risk-

grupper och be för människor i sjukvård, omsorg, skola och samhällsuppehållande tjänster.  
 
“Men nu är det inte dags att dra sig undan, utan tid att kliva fram!
 
Vi tror på Hoppets Gud! Vi tror på en Gud som inte sover, som inte har övergivit.
Vi tror på en god Herde som leder oss och som vandrar med oss i de mörkaste dalar och 
mörkret har inte övervunnit honom! Hans käpp och stav tröstar oss!
Var uppfinningsrika, frimodiga och kärleksfulla! Omorganisera, omstrukturera och var för-
samling på ett nytt sätt! Våga pröva nya vägar, nya former att mötas i lovsång, förbön och 
tillbedjan och omsorg. Jag tror det kommer öppnas dörrar från oväntat håll för oss att gå in 
genom också. Jag tror att där helig Ande tar sig in och vidrör, där tar sig församlingen ut för 
att vittna, älska och leda människor även genom denna svåra och trånga passage i vår värld.  
 
Allt gott! /Peter Bernhardsson regional kyrkoledare region öst.
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Vi gläds över nya medlemmar i svår tid
Trots de tider vi lever i fortsätter församlingens 
verksamhet om än i andra former. Söndagen den 
10 maj hade vi glädjen att ha barndop och hälsa 
6 nya medlemmar välkomna till vår församling. 
Eftersom vi just nu pausat ”vanliga” gudstjänster 
och samlingar fick de nya medlemmarna och 
föräldrarna till det döpta barnet ta med några 
utvalda från sin familj o vänkrets.  
Från församlingen deltog förutom pastorn några 
församlingsmedlemmar och representanter från styrelsen. Vi är oerhört glada för de nya 
medlemmar som valt att gå in i vår församling och många av oss hade naturligtvis velat 
vara med och hälsa dem välkomna. I den situation som just nu råder var inte detta möjligt 
men vi planerar att när läget normaliserats göra något lite extra för att vi alla ska få möj-
lighet att än en gång hälsa de nya välkomna till vår församling. Och precis som vi nu ställt 
om viss verksamhet till digital är vi tacksamma att vi fick möjlighet att via video vara med 
och glädjas på distans. Som medlemmar finns möjlighet att också sända en hälsning till 
våra nya medlemmar på sms, telefon, mail eller via post.

Församlingens ekonomi
 

Mycket påverkas och ställs på sin spets i samhället när coronaviruset 
sprids. Även församlingens ekonomi påverkas av detta. Vi har väl 
många gånger beklagat att det kontantlösa samhället förändrat våra 
offervanor, men församlingen har hörsammat uppmaningarna till att 
gå över till att sända offer via Autogiro, Swish och banköverföring. 
Detta är just nu en väldigt stor fördel och en styrka i församlingens 
ekonomi. Du som inte provat detta, fundera på om inte också du skulle använda detta sätt. 
Har du frågor om upplägg eller vill ha hjälp att komma igång, ring kassör Håkan Larsson  
alt. skicka ett mail på hakan.j.a.larsson@telia.com eller tag kontakt med någon annan som 
du vet kan hjälpa dig.

Leslie har ny e-postadress 

Equmeniakyrkan har justerat vår pastors e-postadress.  
Den nya e-postadressen är leslie.ron@equmeniakyrkan.nu (det var tidigare .se)

Sommarprogrammet 
Styrelsen har startat en Coronagrupp som kontinuerligt diskuterar 
hur vi kan arbeta vidare under pandemin. Allt eftersom nya besked 
från folkhälsomyndigheten har kommit har justeringar gjorts i vår 
verksamhet. Så också avseende sommarprogrammet. Under juni 
och juli fortsätter vi tills vidare med digitala Gudstjänster.  
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Info från styrelsen

Information om Strandgården, Halmstad. 
Som känt har den pågående pandemin drabbat konfe-
rens och uthyrningsverksamheten extra hårt. Så också 
för Strandgården. Man är inne i ett mycket svårt läge 
och på randen till konkurs. Status på Strandgården just nu är att i stort sett alla bokade 
grupper och läger innan sommaren är avbokade. 2 av 4 i den fasta personalstyrkan har 
sagts upp och kvar finns platschef och köks-chef som båda är permitterade ner till 40%. 
Personal-teamet för sommaren på Strandgården har reducerats mycket kraftigt och sam-
arbetet med Immanuelkyrkan i Halmstad kring Café Strandgatan 20 har sagts upp.  

• Gårdens verksamhet är reducerad till minimum och restaurang & café håller stängt 
säsongen 2020 (med undantag för de bokade läger & grupper som blir av

• Det blir en normal beläggning på Campingen under säsongen och viss beläggning i 
vandrarhemsrummen.

• De läger och grupper som är bokade från v.31 och framåt blir av som planerat.

Vår församling har sedan tidigare ett lån till Strandgården. Vi ser ingen möjlighet att i 
nuläget utöka detta. Equmeniakyrkan centralt har också sagt nej till lån. Strandgårds-
styrelsen ser trots detta en framtid för Guds, och vår, pärla ett stenkast från havet och 
fortsätter därför arbeta för detta. Var med i arbetet genom bön och i ekonomiskt stöd  
tex genom att boka gården någon vecka i sommar!

På söndagarna i juni är det öppet på Tre Björkar  
kl 10-11 för bön, ljuständning, meditation eller samtal. 
Söndagen den 7/6 kl 10.00 kommer det att hållas  
”rullande nattvard” med nattvardsgång på Tre Björkar.  
 
Med tanke på förbudet mot större samlingar och att 
Cafékvällarna brukar dra mycket folk och ännu fler 
förmodligen kan förväntas denna sommar då många 
semestrar på hemmaplan, och vi samtidigt har ett ans-
var att lämna besked till dem vi tidigare bokat in, har 
styrelsen beslutat att Cafékvällarna på Tre Björkar ut-
går denna sommar. Dock finns lokalerna på Tre Björkar 
tillgängliga för mindre grupper som vill träffas med medtagen kaffekorg eller motsvarande. 
När Tre Björkar är bokat går att se på hemsidan under Tre Björkar/ Aktuella bokningar.  
 
Förändringar och anpassningar av program och verksamhet görs kontinuerligt allt eftersom 
nya direktiv lämnas. För senaste nytt se annonsering på hemsidan och sociala media.



 
Almanackan 
Maj
24  Sönd 15.00 Videoandakt med Söndagsskolan på församlingens YouTube kanal 
   Leslie Ron
27  Onsd 19.00 Andrum i Smålandsstenars kyrka
30  Lörd 14.00 Konfirmations läger på Tre Björkar
31  Sönd 10.00 Pingstdagen Videoandakt från Tre Björkar på församlingens YouTube kanal

Juni
06  Lörd  Nationaldagen
07  Sönd 10.00 Bön, musik och nattvardsgång på Tre Björkar. Leslie Ron.
14  Sönd 10.00 Videoandakt på församlingens YouTube kanal.  
   Tre Björkar öppet för bön, ljuständning och meditation.
21  Sönd 10.00 Videoandakt på församlingens YouTube kanal 
   Tre Björkar öppet för bön, ljuständning och meditation.
28  Sönd 10.00 Videoandakt på församlingens YouTube kanal 
   Tre Björkar öppet för bön, ljuständning och meditation. 
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Juli
05  Sönd  Videoandakt på församlingens YouTube kanal
05-12 Juli  Hönökonferensen (digital)  
   Följ Hönökonferensen via deras hemsida http://play.honokonferensen.se/
12  Sönd  Videoandakt på församlingens YouTube kanal
19  Sönd  Videoandakt på församlingens YouTube kanal 
26  Sönd  Videoandakt på församlingens YouTube kanal  

Augusti 
02  Sönd  Videoandakt på församlingens YouTube kanal
04  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
09  Sönd  Videoandakt på församlingens YouTube kanal
11  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
15  Lörd  KONFIRMATIONSHÖGTID 

September 
18 - 20   Kyrkokonferens i Stockholm
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I dessa tider av Covid-19 har vi tvingats 
till mer avskildhet än vi varit vana med. 

Det har visat sig vara ganska jobbigt att i 
längden, leva åtskilda från nära och kära. 
Alla längtar vi efter gemenskap igen.  
Men avskildhet kan också vara en plats  
där gemenskapen växer. När vi ber i en-
skildhet, studerar, läser, skriver eller helt 
enkelt tar en stund av stillhet borta från 
umgänget med andra, öppnar vi oss sam-
tidigt för en djupare närhet till varandra.  
 
Det är vilseledande att tro att vi kommer  
varandra nära endast när vi pratar, umgås 
eller arbetar tillsammans. Mycket sker 
givetvis vid sådana mellanmänskliga 
möten, men det är ofta ur ensamheten, 
närheten till andra fördjupas. Genom av- 
skildheten kan vi se varandra på ett sätt 
som fysisk närvaro försvårar, eller omöjlig-
gör.  

Avskildhet kan också vara en 
plats där gemenskapen växer…

Ordförande har ordet

I ensamheten binds vi samman, men inte 
genom ord, gester eller handlingar. Det 
blir ett band som går djupare än det våra 
egna ansträngningar kan skapa. I ensam-
heten blir vi medvetna om att vi hörde ihop 
redan innan vi fördes samman. När vi går 
in i avskildheten, vittnar vi om den kärlek 
som överglänser alla våra medmänskliga 
relationer och som förkunnar att vi älskar 
varandra för att vi först har älskats.  
 
Vi älskar därför att han först älskade oss  
(1 Joh 4:19).  
 
Ensamheten förbinder oss med kärleken, ur 
vilken vi hämtar kraft. Därför får vi fortsät-
ta att sprida hopp i en svår tid av avskildhet 
och ensamhet. Vi får alla glädjas över nya 
medlemmar. Församlingen är viktigare nu 
än någonsin!  
   /Per Haskel
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Dagledigträffar

“Öppen kyrka”

Dop och medlemsintagning

Styrelsen och UR
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Dagledigträffar

Gudstjänstmusik

Gudstjänster på distans

Konfirmanderna

Barnruta

Hamling



Vi har haft ett par LAN i kyrkan, med ca 15  
ungdomar. För er som inte vet vad LAN är, 
så betyder det Local Area Network alltså ett 
lokalt nätverk. Man är flera personer som 
spelar på internet och man spelar oftast 
samma spel ihop. Man har med sig egna 
datorer som man kopplar upp i nätverket. 
Man kör långa pass även på natten. Man blir 
lite trött av att spela en massa datorspel och 
TV-spel. Då passar det bra med lite rund-
pingis i scoutstugan. 

Ibland räcker inte pingis för att piggna till 
och då kan det vara skönt att sova lite. Och 
vilken plats är bäst lämpad för det tro?  
Enligt Isac tycks det vara rakt under spel 
bordet (se bild nästa sida)  
Det behövs alltid lite käk på en tillställ-
ning som denna. Och det fick vi från en 
exceptionellt bra matkommitté där Ammi 
och Lars-Johan Svedberg och Lisa och Dan 
Sundberg var med.

Hej på Er!  
Jag tänkte berätta lite om vad vi hittat på med ungdomarna den senaste tiden. Equmenias  
verksamhet har fortsatt i de olika grupperna med vissa anpassningar mht rådande corona läge.  
 
Scouterna har haft ett dagläger nu i 
Kristihimmelfärdshelgen där vi är på 
läger ”utomhus” på dagtid men  
kommer att sova hemma nattetid.  
 
Vi har också medverkat med video-
andakter från alla våra tre scout-grup-
per och söndagsskolan medverkade 
i en andakt söndagen den 24 maj. 
Vi hoppas att ni sett dem och fått en 
inblick i vårt ungdomsarbete på ett 
nytt sätt.  

12

Vad sysslar Equmenia med? 
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Konfirmandarbetet har fortsatt men det kunde 
tyvärr inte bli något läger på båten Shalom i 
år som vi brukar ha. Konfirmationshögtiden är 
senarelagd till den 15 augusti.  

Vårt Lovsångsteam har också varit iväg och 
spelat på ett ungdomsmöte i Hagshult utanför 
Värnamo. Det var en fin samling.
 
Jag hoppas det är bra med er!  

Hälsningar genom ungdomsledaren Axel.



Den här korta tanken handlar om det jag 
tror är viktigast i livet: att få känna hopp. 

Det måste finnas något bättre, något annor-
lunda. Det är väl det som gör att människor 
sätter sig i sjöodugliga gummibåtar på Medel-
havet. Eller säljer allt de har och slår sig ner på 
en helt okänd plats. Det är väl det som gör att 
människor vågar säga upp sig, ställa upp i en 
talangjakt, eller helt enkelt bara kliva upp på 
morgonen.  
 
Håkan Hellström brukar avsluta sina kon-
serter med att sjunga sången Du är snart där. 
”Fortsätt när mörkret kommer och allt gör ont. 
Fortsätt…” Han vet precis vad vi behöver.  
”För jag tror, när vi går genom tiden, att allt 
det bästa inte hänt än”  
 
Det är vackert. Och alla som sjunger med i 
publikhavet vet att det där kanske inte är rik-
tigt sant. Men vi tror på det. Vi måste hoppas 
att det är så.  
 
”För allt det bästa har inte hänt än!”

Att känna hopp
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Följ våra andakter och Gudstjänster på video 
I krisens spår har vi fått anpassa vår verksamhet och försöka hitta vägar att nå ut på nytt sätt. 
Det är viktigt att också notera att det finns ljusglimtar och något positivt i allt det som sker. 
Genom att skapa och dela andakter från församlingen och från våra olika grupper i Equmenia 
har vi hittat nya vägar att nå ut i samhället. Både till församlingsmedlemmar men också till 
barn, ungdomar, föräldrar släkt och vänner. Och visst når vi ut. Det känns fantastiskt att våra 
videor redan har över 4000 visningar! Det är verkligen något att tacka Gud för. 
 

Du hittar oss på 
• www.YouTube.com Sök efter Equmeniakyrkan Smålandsstenar 
• via vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar  

under fliken ”Mer” och ”Inspelat material”. 
• på församlingens facebooksida Equmeniakyrkan Smålandsstenar.  

Vi passar också på att slå ett slag för att vi numera  
även finns på instagram. Sök efter Equmeniakyrkan Smålandsstenar
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Anslagstavlan
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STORSTÄDNING 
Vi påminner alla grupper att se över de 

områden som skulle storstädas så att detta 
blir gjort och klart senast den 10:e juni. 

 

 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.

Grupp 2+3  Tre Björkar (inne o ute).

  
Konfirmationshögtiden är 
framflyttad till 15 Augusti

Serveringar 2020-2021
Vi fortsätter med att dela ut kända serve-
ringar redan nu. Om det tillkommer någon 
oplanerad servering så löser vi det med 
bl.a. reservgruppen:

Auktion och basar:  
 Grupp 4 Fredriksson (fikat),  
 Grupp 1 Mårtensson (smörgåstårtan)

Julfest:  Grupp 3 Henningsson,  
 Grupp 8 Sundberg

Trettonfesten/ mission:  
 Grupp 5 Nydén, Grupp 7 Odin

Valborg:  Grupp 2 Hjelm

Reserv:  Grupp 6 Svensson

Hönökonferensen 2020
5 -12 Juli 
Hönökonferensen kommer i år att bli en 
helt digital konferens via web och pod.
Du kan se gudstjänster och bibelstudier 
via deras hemsida. Klicka på Web TV. 
Där kan också se gudstjänster från 
föregående år så här i efterhand.
Det finns även möjlighet att lyssna på 
konferensen som pod via tex din mobil, 
du hittar den där andra podcast finns, 
sök på Hönökonferensen. 

Om du koncentrerar dig på  att hitta det som är bra i varje situation,  så kommer du snart att upptäcka att ditt liv plötsligt fylls av tacksamhet, en känsla som ger näring åt själen. 
/Harold Kushner



Hemsida:  
www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar.
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