Kyrknytt
September - November 2020

Årets Konfirmander

Årets härliga konfirmander med ledare.

Årets konfirmation hölls i år i Pingstkyrkan den
15 Augusti och var uppdelad på två grupper
vid olika tillfällen. Båda samlingarna livesändes
och går att se på vår YouTube kanal.
Gå in på www.youtube.se och sök på
Equmeniakyrkan Smålandsstenar.

Församlingsboken
Inga noterade förändringar i församlingsboken.
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
2

Pastorns funderingar

Tappa inte smaksinnet…
Sommaren 2020 har varit en annorlunda
sommar för de flesta av oss. Det är möjligt
att vi har undvikit stora folksamlingar och
varit på platser med lite folk. Kanske har vi
upptäckt vårt närområde och besökt ställen
där vi aldrig varit förr. En del av oss har inte
varit så mycket i kontakt med släkt och
familj (fysisk kontakt) pga smittorisken. Och
förmodligen har en del av oss tillbringat hela
sommaren hemma.
Våren och sommaren har varit annorlunda
för oss som är vana att gå till kyrkan
regelbundet. Jag tror att vi alla har saknat
den fysiska gemenskapen kring gudstjänster,
kyrkkaffe, aktiviteter, våffelkvällar, m.m.
Det har funnits möjlighet att titta på
gudstjänster och andakter via internet och
sociala medier. Men vi vet att dessa kanaler
inte riktigt ersätter glädjen och välsignelsen
av att mötas och dela livet med varandra.
Jag har funderat en del på det här med
pandemin och undrat vad den gör med oss?
Inte bara med tanke på själva faran med
smittan, utan med tanke på församlingens
gemenskap. Det är konstaterat att ett
av coronasymptomen är att man tappar
smaksinnet. Man känner ingen smak av det
man stoppar i munnen.
Vi får inte låta pandemin påverka oss så att
vi tappar ”smaksinnet” angående vår tro och
vårt engagemang i Guds rike. Det är kanske
lätt att förlora intresset och engagemanget
när kyrkan är stängd så som den har varit
nu under några månader. I det här fallet är
det enda sättet att inte tappa ”smaksinnet”
att vara nära Gud och nära varandra. Vi är
kallade att vara jordens salt. I kristider ska
den kristna församlingen fortsätta att vara
salt och fortsätta att förmedla hopp och
tröst till världen.

Nu har vi möjlighet att
träffas
till
gudstjänst igen varje söndag. Vi har planerat
gudstjänster och aktiviteter som kommer
att ske under hösten. Än så länge får vi ha
dessa möten med ett mindre antal besökare
än vanligt och vi får kanske mötas på ett
annorlunda sätt. Men det känns ändå bra
att starta igen sakta men säkert och du är
välkommen att vara med! Vår barn- och
ungdomsverksamhet kommer som vanligt
att hålla på med sitt program under hösten.
Vi får fortsätta att be för vår omgivning,
för Smålandsstenar, för världen och vi får
fortsätta att be för vår församling. Vi får
fortsätta att följa den kallelse vi har fått från
vår Herre Jesus Kristus - att vara jordens salt.
”Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar
sin sälta, hur skall ni få det salt igen?
Bevara er sälta och håll fred med varandra.”
(Mark. 9:50)
”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt
hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.”
(Hebr. 10:23)
”Gud är trofast, han som har kallat er till
gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår
Herre” (1Kor. 1:9)
		
Hälsningar Leslie Ron
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Missionsrådet
Relationer byggs i Equador
Projektet Mot Våld i nära relationer, Alas
de Libertad, är ett projekt i Ecuador som
Equmeniakyrkan stöder.
Vår missionär Gunilla Eliasson har
arbetat med det och kommer att fortsätta
göra det. Under sina fem år i Ecuador har
Gunilla sett hur attityden till våld inom
familjen har förändrats.
Våld och övergrepp i nära relationer är
vanligt, men också en fråga som länge
varit tabu i Ecuador. Tack vare projektet
har man börjat utbilda både barn och
vuxna. Målet är att förändra strukturerna
och fåbort stigmat för den som är utsatt
Läs mer om detta i
Equmeniakyrkans tidning
EQUMEN som ni hittar på
Equmeniakyrkans hemsida
www.equmeniakyrkan.se/
equmen-sommar-2020/
Gunilla och Pepe lämnar nu
Bolmsö för att i höst flytta till
Stockholm, Hässelby, då Gunilla
ska studera på EHS (tidigare
THS) och Pepe hoppas få börja
SFI.
/Missionsrådet
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Info från styrelsen
Kyrkokonferens
Med anledning av Corona har årets kyrkokonferens
blivit digital och framflyttad till den 18-27 september.
Kyrkokonferensen kommer att pågå under längre tid
än tidigare planerat. Som ombud innebär det att man
kommer behöva vara uppkopplad i systemet någon
eller några gånger per dag. Detta betyder
inte att man behöver sitta framför datorn hela tiden,
utan man loggar in vid några tillfällen under dagen
för att skriva inlägg och/ eller rösta.
Temat för årets konferens är ”Till jordens yttersta gräns – till dessa mina minsta”.
Ombud från församlingen är Lena Nydén och Håkan Hulebo.
Kyrkokonferensen är också ett viktigt tillfälle för oss att mötas till gudstjänst.
I samband med årets kyrkokonferensen webbsänds två gudstjänster live:
Söndag den 20 september kl. 11.00 – livesändning av Ordinationsgudstjänst.
Predikan av Lasse Svensson.
Söndagen den 27 september kl. 11.00 – livesändning av Gudstjänst med avskiljningoch förbönsakter. På gudstjänsten predikar Sofia Camnerin.

Region Öst informerar

Webbaserad styrelsekväll 3/9 kl 19.00. Denna kväll inbjuds
styrelser i församlingar och föreningar i Equmeniakyrkan och
Equmenia Region Öst att vara delaktiga i ännu en webb-baserad
styrelsekväll. Medverkar gör personal från regionen, och det kommer ges tid till både undervisning, samtal i styrelserna, information från Region Öst och gemensam andakt.
Onsdagen den 16 september hälsar vi alla nya och gamla ungdomsledare som är anställda
i regionens församlingar, välkomna till en Ungdomsledarkick-off i Jönköping.

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 inplanerade samlingar i höst på grund av
Corona.
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Höstprogrammet

Styrelsen har tillsammans med verksamhetsrådet gjort en programplanering för höstterminen. Allt eftersom nya besked från folkhälsomyndigheten kommer görs justeringar och
anpassningar i vår verksamhet. I augusti har vi startat upp med Gudstjänster igen på Tre
Björkar som vi även livesänder. Gudstjänsterna fortsätter i september i Equmeniakyrkan.
Förändringar och anpassningar av program och verksamhet görs kontinuerligt allt eftersom nya direktiv lämnas.
För senaste nytt se annonsering på hemsidan och sociala media.

Equmenia informerar

Söndagsskolan avslutade sin termin med inspelning av en väldigt trevlig och uppskattad
video och höstterminen startar i mitten av september. Verksamhet anpassas efterhand
beroende på gudstjänster osv.
Spårarscout avslutade med lyckad hajkkväll den 8 maj. Man startar höstterminen den
1 september.
Upptäckarscout och äventyrarscout avslutade med ett annorlunda men lyckat läger
21-23 maj på Lia (Ko-vid-Lia). Höstterminen startar den 1 september.
Slash avslutade terminen med det alltid lika uppskattade ”Fångarna på gården” i Boarp
den 15/5 och höstterminen startar den 4 september och är nu i Equmeniakyrkan.
Innebandy blir på söndagar kl. 17-18 enligt samma koncept som förra året där alla åldrar
som deltar i någon annan verksamhet inom Equmeniakyrkan eller Pingstkyrkan är
välkomna.
Equmenias olika ungdomsgrupper fortsätter alltså under hösten med sina verksamheter.
Anpassningar sker kontinuerligt mht folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Scouterna samlas på olika platser med respektive åldersgrupp för att inte bli för många.
Ungdomsledare Axel Svedberg kommer att fortsätta ett år till både i Equmenia och
med Ictus.

Församlingens ekonomi

Jag hoppas att alla kunnat njuta av sommar och sol även i dessa
corona-tider. Det är alla väl förunnat.
Församlings kollektkonto har inte fått någon semester utan
inkomster och utgifter kommer i en jämn ström hela sommaren
och hela året. Ännu är det ingen kris men jag kan nu notera att
det har blivit ett minskat inflöde av kollektpengar, vilket kan bero
på: är på semester, inte på hemmaplan, glömt göra kollektöverföring, inga kontantkollekter
på gudstjänsten eller något annat. Vad kan jag och du göra? Vi behövs alla, var och en på sitt
sätt och sin förmåga, alla är lika värdefulla.
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Info från styrelsen
Många offrar via autogiro, swish eller banköverföring vilket är en fördel med tanke på
kontinuiteten. Du som inte provat detta, fundera på om inte du också skulle använda
detta sätt? Har du frågor om upplägg eller vill ha hjälp att komma igång, ring kassören
eller någon annan som du vet kan hjälpa dig.
					
/Hälsningar kassör Håkan Larsson

Konfirmation

På grund av pandemin blev det en annorlunda konfirmationshögtid i år. Konfirmationen
hölls i Pingstkyrkan den 15/8 och var uppdelad på två grupper vid olika tillfällen. Endast
två personer per familj kunde delta mht maximerat deltagarantal. Båda samlingarna
livesändes och går att se på vår YouTube kanal.
Konfirmanderna har träffats fredag till söndag varje månad. Man har haft lektioner,
samtal, aktiviteter, bön och Gudstjänster där man deltagit. Man har talat om många olika
ämnen tex om Gud, döden, de kristna högtiderna, den helige ande, tro och tvivel, dop och
föräldraträffar mm. Konfirmanderna kunde tyvärr inte åka på konfa-läger på båten Shalom
i år utan hade andra aktiviteter på Tre Björkar. Konfirmandåret har givit många fina och
minnesvärda stunder som förhoppningsvis satt spår i livet. Ledare från vår församling har
varit Leslie Ron, Axel Svedberg, Magnus Nydén, Camilla Taraboccia och Anna-Lena Möller.
Ett stort tack till både ledare och konfirmander!
I början av september startar vi upp vår gemensamma konfirmationsläsning med en ny
grupp konfirmander tillsammans med Pingstkyrkan. Det är 22 st nya konfirmander anmälda. Det är viktigt att kunna hålla en hög kvalitet på samlingarna och därför har vi valt
att sätta denna gräns.
Se bild på årets konfirmander på sida 1

Följ våra andakter och Gudstjänster på video

Genom att dela våra Andakter och Gudstjänster från församlingen
och våra olika grupper i Equmenia på YouTube har vi hittat nya
vägar att nå ut i samhället. Både till församlingsmedlemmar men
också till barn, ungdomar, föräldrar släkt och vänner.
Nu har vi också börjat livesända våra Gudstjänster. Det är
fantastiskt att våra videor hittills har mer än 9300 visningar!
Det får vi verkligen tacka Gud för.
Du hittar oss på www.YouTube.com Sök efter Equmeniakyrkan
Smålandsstenar och klicka på följ. Du kan också hitta våra andakter på församlingens facebooksida Equmeniakyrkan Smålandsstenar.
Länken till vår YouTube kanal finns också på vår hemsida
www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar under fliken ”Mer” och ”Inspelat material”.
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Almanackan
September
01 Tisd

09.00

06 Sönd 10.00
08 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

13 Sönd 10.00
			

Gudstjänst med konfirmanderna tillsammans med en förälder i
Equmeniakyrkan. Gemensam Gudstjänst för övriga i Pingstkyrkan.

15 Tisd

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

09.00

18-27		

Digital Kyrkokonferens

20 Sönd 10.00

Gudstjänst I Equmeniakyrkan. Gunnar Löfgren. Sång av “kvartetten”

		
11.00
			

Equmeniakyrkan livesänder Ordinationsgudstjänst. <
Predikan av Lasse Svensson

21 Månd 05.45

Morgonandakten i SR P1 med Leslie Ron

22 Tisd

05.45

Morgonandakten i SR P1 med Leslie Ron

		

09.00

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

23 Onsd 05.45

Morgonandakten i SR P1 med Leslie Ron

24 Torsd 05.45

Morgonandakten i SR P1 med Leslie Ron

25 Fred 05.45

Morgonandakten i SR P1 med Leslie Ron

27 Sönd 10.00

Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Psalmsång med försångare.

		 11.00
			

Equmeniakyrkan livesänder Gudstjänst med avskiljning och förbön.
Predikan av Sofia Camnerin

29 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

30 Onsd

19.00

Andrum i Smålandsstenars kyrka

Oktober

04 Sönd 10.00
			
06 Tisd
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Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Ewa Odin

09.00

Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång av lovsångsgrupp
Bön och offerdag för Equmenia - vårt ungdomsarbete
Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

11 Sönd 10.00

Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan.

13 Tisd

Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

09.00

14 Onsd 19.00

Equmenias årsmöte i Equmeniakyrkan

18 Sönd 10.00

Församlingens årsmöte med andakt. Leslie Ron

20 Tisd

Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

09.00

25 Sönd 10.00

Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Anders Bengtsson. Psalmsång med försångare

27 Tisd

09.00

Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

28 Onsd 19.00

Andrum i Smålandsstenars kyrka

November
01 Sönd 10.00
			

Allhelgondagens Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.
Sång och musik med Bengt-Ove Eriksson och Magdalena Odén

03 Tisd

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

09.00

08 Sönd 10.00

Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Hasse Johansson

10 Tisd

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

09.00

15 Sönd 10.00

Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan.

17 Tisd

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

09.00

22 Sönd 10.00

Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Klaus Eller. Sång Katarina Nyström

24 Tisd

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

09.00

25 Onsd 19.00

Andrum i Smålandsstenars kyrka

29 Sönd 10.00

Första Advents Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång och musik

			

Advents- och Julkonsert - Vi återkommer med tider mht aktuella restriktioner

December
01
06
08
09
13

Tisd
Sönd
Tisd
Onsd
Sönd

09.00
10.00
09.00
19.00
10.00

Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan.
Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
Andrum i Smålandsstenars kyrka
Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Mariette Åstmar
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Ordförande har ordet

Längtan efter möten...

H

östen har börjat komma så smått. Även
om sommaren hänger kvar än så länge.
Sommaren blev fönstret som släppte in
syret vi alla behövde. Smittan mattades av,
färre blev sjuka, inläggningarna på intensiven minskade, reserestriktioner hävdes.
Vi började hoppas att pandemin skulle vara
över. Men så kallade Tegnell till presskonferens igen, och det är bara att inse faktum.
Det fortsätter ett tag till. Med restriktioner
och mötesbegränsningar. Arbete på distans.
Isolering av riskgrupper. Men vi längtar ju
ihjäl oss efter mänsklig kontakt, vänner,
Gudstjänster, och efter pulsen som uppstår
när många människor samlas. Mötenas föroch eftersnack. Pratet som föder nya tankar
och idéer. Men nu är det som det är. Det är
bara att kavla upp ärmarna och gilla läget.
Men på ett sätt är det ändå en nystart.
Vi har försiktigt börjat med våra Gudstjänster igen. Och de inspelade andakterna och
gudstjänsterna har börjat övergå i livesändningar i ett försök att skapa en större närhet.
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Kyrkan är en plats att dela och förmedla
liv. Mötas. Vi behöver mötas för att finnas
till. När jag möter en medmänniska påverkas jag och kan inte bara gå vidare. Mötet
betyder alltid något för mig och för den jag
möter. Ett möte mellan två människor bär
alltid med sig en okänd framtid och i ett
sådant möte förlorar vi för ett ögonblick
kontrollen. Var inte rädd! Guds uppmaning återkommer ständigt i Bibeln. Han har
hållit sina löften och kommer inte att svika
dem nu! Visserligen känns det som att
hela världen har fått panik, men vi ska inte
sätta vår tro och förtröstan till människor.
Du behöver inte vara rädd.
”Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp
i nöden, som aldrig svikit” (Ps 46).
Vi får gå in i hösten med ny energi och lust
och nya möten. Tillsammans, fast fortfarande med viss distans.
/Per Haskel
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Liv och rörelse
Allt vi ser omkring oss är till största delen tomrum. Elektroner som kretsar runt atomkärnor rör sig
blixtsnabbt i sina banor. Allt material runt om kring oss består av dessa små byggstenar, som till
största delen består av tomrum och innehåller rörelse. Vi människor är också uppbyggda av atomer,
tomrum och rörelse.
Förutsättningen för liv är rörelse. Om rörelsen stannar finns ingenting. Det är bara i det vardagliga och
enkla som livet kan förstås. Det finns en rörelse i livet som går från död till liv. Det som lever måste dö
för att nytt liv ska bli till. Det finns liv och det finns död. Allt och inget. Om jag fortsätter mitt
resonemang så är rörelse ett tecken på liv och stillastående ett tecken på död. Rörelsen kan beskrivas
som en oro som ingår i själva livet. Finns ingen oro så finns heller inget liv.
Framtiden är alltid en osäker plats men också en möjligheternas plats. Jag rör mig oavbrutet mot en
mer osäker plats än den jag befinner mig på, eftersom jag känner nuläget men inte framtiden. Lugnet
infinner sig ungefär som lyckan, den kommer och går. Rädslan för oron stressar mer än själva oron.
Oron är ett tecken på att allt kan hända, och i det ligger också möjligheter som vi idag inte känner,
öppningar som gör morgondagen till ett äventyr. När vi fantiserar och drömmer om framtiden skapar vi
ett rum för varje möjlighet. Målet för mitt liv är två platser, framtiden och nuet. Jag är i en mening alltid
framme och i en annan, alltid på väg. När jag tar ett steg in i framtiden blir en av drömmarna
förverkligad, samtidigt som alla andra faller bort. I nästa stund föds det nya drömmar ur den nya
situationen. Jag äger alla möjligheter i varje ögonblick och förlorar dem i samma ögonblick. Ur detta
blir allas våra liv till en obegränsad möjlighet.
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Anslagstavlan
Morgonandakt på SR P1 med Leslie
Vår pastor Leslie Ron kommer att medverka med nya andakter på SR P1
och de kommer att sändas 21-25 september kl 05.45 . Andakterna kommer
att handla om Leslies möte med Sverige och om medmänsklighet. Några av
musikstyckena man kommer att höra är musik av Hulegårds kapell.

“Andakter i gryningen”
Den 7/9 ges det ut en ny andaktsbok som heter: ”Andakter i gryningen”
på Verbums förlag. Andaktsboken är ett urval av morgonandakter i P1
där Leslies tidigare andakter finns med.
Bra andaktsböcker är något som är efterfrågat och uppskattat av många.
Nu finns för första gången ett urval av andakter från Morgonandakten i P1:s
mest uppskattade andaktshållare samlade i boken Andakter i gryningen.
130 andakter inleds med ett bibelord och avslutas med en bön. Den går att
läsa själv eller tillsammans med andra.

Equmenia startar upp höstterminen
Söndagsskolan startar i mitten på September och kommer att
anpassas efterhand beroende Gudstjänster osv.
Scout startar tisdag 1/9 kl 18.30 på Tre Björkar
Slash startar fredag 4/9 i Equmeniakyrkan

Gillar du att spela innebandy?

Vi spelar i sporthallen på söndagar kl 17 -18
Alla åldrar som deltar i någon annan verksamhet inom
Equmeniakyrkan eller Pingstkyrkan är varmt välkomna
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Anslagstavlan
Andrum

Välkommen till årsmöte

Bön och meditation
En stund i stillhet

Equmenia
onsdag 14/10 kl 19.00

30/9, 28/10, 25/11, 9/12
kl 19.00
i Smålandsstenars kyrka

Församlingens årsmöte
med andakt
söndag 18/10 kl 10.00
Tag med handlingarna!

Julmarknad/ auktion
Dagledigträffar
Inga planerade samlingar,
men det kan åter bli aktuellt så
snart restriktionerna lättar…

Auktionskommittén planerar för ett
alternativ till vår återkommande julmarknad och auktion som vi hoppas
kunna genomföra i någon ny form.
Se kommande annonsering
på hemsida och sociala media.

Serveringar 2020-2021

Storstädning

Vi fortsätter med att dela ut kända serveringar redan nu. Om det tillkommer någon
oplanerad servering så löser vi det med
bl.a. reservgruppen:

Vi påminner alla grupper att se över de
områden som skulle storstädas så att detta
blir gjort och klart senast september

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

“Vill du vara med i en
trevlig gemenskap med
en viktig uppgift?
Kom med i en
vaktmästargrupp!
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Pastor

Pastor och församlingsföreståndare Leslie Ron
nås på tjänstetelefon
070-941 96 00 och e-post:
leslie.ron@equmeniakyrkan.nu
Leslie har ledig helg 30/8, 20/9,
25/10 och 22/11.
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
Instagram:
Equmeniakyrkan Smålandsstenar

Som ett barn
Som ett barn i moderns famn
tar jag emot gåvan
att i Jesu Kristi namn
det ges frid från ovan.
Tag mig upp i dina händer
skydda och bevara mig
Vart jag mig i världen vänder
vill jag leva nära dig.

PerEric Sandström
ur diktsamlingen Perspektiv

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

