
 December  2020 - Februari 2021

Kyrknytt



Dop
 

Tyra Hoof  
döptes den 2020-10-16
 
Ellie Hultqvist  
döptes den 2020-10-18

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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Adressändring
 

Victor Haskel
Lilla Skärsnäs
314 52 Unnaryd

Nummerändring
 

Östen Billvén
073- 268 82 60
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Pastorns funderingar

Ljuset lyser  
i mörkret

Året 2020 har varit ett annorlunda år pga 
Coronapandemin. Många människor i 
världen har dött, många har förlorat sina  
nära och kära och många har förlorat sitt 
arbete. Vårt liv har blivit begränsat när 
det gäller familjen, vänner och kyrkans 
gemenskap. Den här hösten har känts 
mörkare än vanligt på grund av smittans 
ökande fart och vi undrar nog alla hur 
framtiden kommer att bli.

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har 
inte övervunnit det.” Johannesevangeliet 1:5

Mitt i denna mörka och svåra tid kommer 
vi snart att fira advent och jul igen. 
Demonstrativt brukar vi säga ”Stopp!” till 
mörkret när vi tänder ljus under den här 
tiden. Det kan vara levande ljus, julstjärnor 
eller julgransljus. Det spelar ingen roll om 
det är kallt och mörkt, ljuset ger oss värme 
och trygghet. Ljuset påminner oss om att 
mörkret är begränsat och tidsbestämt. Det 
är möjligt att ljusets betydelse det här året 
kommer att få en djupare innebörd för oss 
än andra år.

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort 
ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar 
ljuset fram.” Jesaja 9:2

Jesus är världens ljus och han har besegrat 
mörkrets krafter. Vi vandrar inte ensamma 

genom mörkrets dal för Jesus vandrar med 
oss. När vi följer honom tänds också ett ljus 
i oss som andra kan se. Och vi själva får bli 
ljusets bärare där ensamhet, ångest och 
förtvivlan råder. 

”Men ängeln sade till dem: »Var inte 
rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje, en glädje för hela folket. I dag har 
en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är 
Messias, Herren.” Lukasevangeliet 2:10-11 
 
Ängels budskap började med orden  
”Var inte rädda”. Herdarna fick höra de 
orden när allt var mörkt runt omkring dem. 
I mörkret uppenbarades ljuset och herdarna 
fick se änglar. Och framför allt fick de höra 
glädjens bud:  ”Idag har en frälsare fötts 
åt er”. Mörkret blev till ljus och rädslan 
förvandlades till glädje.

Budskapet om glädjen för hela folket får vi 
också höra återigen. Jesus är vår frälsare och 
han föddes till världen för att ge oss tro och 
hopp om en ljusare framtid.

/Leslie Ron

”Gud, uppfyll oss med hoppets ord, med 
frälsningens budskap och helig förväntan. 
Låt ljuset av din härlighet gå upp i 
våra hjärtan och allt mörker skingras.” 
Ur Bönboken
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Missionsrådet

EQUMENIAKYRKAN är del av en världsvid 
kyrka. Kyrkan är en enda kropp, och det 
ger oss ett ansvar och en möjlighet som 
sträcker sig långt utanför Sverige gränser. 
Vi är indragna i Guds mission, som vill 
förvandla världen. Och Guds mission är en 
sammanhållen mission som handlar om både 
ord och handling, diakoni och vittnesbörd. 
Missionen är en holistisk mission som har 
sin grund i den världsvida gemenskapen som 
kyrkan utgör.

DÄRFÖR SAMARBETAR VI om pastors-
utbildning i Kina och andra länder likväl 
som byutveckling i Indien och sjukvård 
i Kongo. Därför vill vi hjälpa kyrkor i 
andra länder att lindra nöden då det är 
jordbävning och andra att evangelisera och 
plantera församlingar. Därför vill vi arbeta 
för urfolks rättigheter samtidigt som vi vill 
kontextualisera gudstjänster. Därför vill vi 
stödja förföljda kristna i Centralasien och nå 
ut med budskapet på den sibiriska tundran.

PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT vill vi gestalta 
evangelium i världen. Vi, det är du och 
jag tillsammans, din församling och vår 
nationella kyrka tillsammans med våra 
samarbetskyrkor. Du kan vara del av en 
världsomfattande och fantastisk mission!

(ur Folder Om Equmeniakyrkans 
internationella arbete)

 
 

Nu hjälps vi åt att göra vår internationella 
mission möjlig! Kom ihåg vår Missions-
högtid på Trettondagen!  
Vi kan under hela insamlingsperioden 
Swicha vår gåva till nr: 123 494 17 20.  
Glöm inte att skriva Mission i meddelandet!

 
 

På Trettondagen den 6/1-21, kl 10 kom-
mer  vår församlings missionär, Gunilla 
Eliasson att besöka oss. Gunilla avskiljdes 
som missionär på Kyrkokonferensen i hös-
tas. Framtiden får utvisa hur gudstjänsten 
kommer att utformas.
Men vi vet att hon  
kommer att dela med  
sig av sina erfaren- 
heter i Ecuador och  
inspirera och infor- 
mera oss om mission.

Missionshögtid

Vårt uppdrag i världen
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Ordförande har ordet

Om ett budskap ska vara bäst i världen 
måste det gälla för alla människor. Inte 

bara en viss grupp. När ett politiskt parti 
nås av den goda nyheten om valseger kan 
samma nyhet vara en katastrof för mot-
ståndarna. Så funkar det i politikens värld. 
Några vinner och andra förlorar. Vi är vana 
vid det. När en kamera zoomar in hoppande 
segerrusiga fotbollsspelare på ena plan-
halvan kan man vara säker på att det i den 
andra änden ligger några utslagna, besvikna 
spelare och funderar på: ”Vad gjorde vi för 
fel?”

Att Jesus föddes in i vår värld för att rädda 
oss, slår det mesta i nyhetsväg. Det är ett 
riktigt glädjebud för alla människor. Det 
upprepas gång på gång i evangelierna. Det 
Glada budskapet. Kungars Kung lämnade sin 
tron, steg ned, och föddes i ett stall i Betle-
hem. Bara ett fåtal människor noterade 
detta. Några herdar förstod vad som hänt. 
Utöver dem, var det ingen som gick dit.  
Ingen annan böjde sina knän inför det  
oerhörda. De sov. Gud blev människa,  
Himmelens konung steg ned i deras stad – 
men de sov. 

Världens bästa budskap
Jo det var också några stjärntydare som 
reagerade. De såg stjärnan som tänts på 
himmelen och förstod betydelsen av den, 
och förändrade sina liv. De startade en 
lång resa till ett annat land. Resan var lång, 
krånglig och farlig. De reste ändå. Det vik-
tiga är att de var sökare, på en resa för att 
förstå mer. Deras resa började med att de 
blickade upp, för att hitta rätt, och slutade 
med att de föll på knä inför ett nyfött barn  
i ett stall ute på landet. 

När vi lever beroende av honom vill han ge 
oss ljus för att ta nästa steg. Att våga vara 
i klivet. Vi kanske inte ser hela bilden men 
vi får leva i tillit att han har våra dagar i sin 
hand. Ta dig lite extra tid i Jul. Passa på att 
tänka till. Vart är jag på väg? Hur ser mina 
prioriteringar ut? Vem är det jag vill följa i 
mitt liv? Ska den nya Kungen hittas, måste 
kanske något lämnas? 
 
Våga vara som stjärntydarna och satsa allt 
när du anar att Gud gör något viktigt i ditt 
liv eller andras!

/ Julhälsningar Per Haskel
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Info från styrelsen

Vinterprogrammet
Styrelsen har tillsammans med verksamhetsrådet gjort en  
programplanering ”så gott det går” i dessa svårplanerade tider. 
Allt eftersom nya besked från folkhälsomyndigheten kommer görs 
justeringar och anpassningar i vår verksamhet. För närvarande 
livesänder vi våra Gudstjänster utan kyrko-besökare. Förändringar 
och anpassningar av program och verksamhet  
görs kontinuerligt allt eftersom nya direktiv lämnas.  
För senaste nytt se annonsering på hemsidan och sociala media.

Fastighetsrådet 
I höst har tujorna på var sida om kyrkporten fått sig en klippning. 
Det har periodvis varit problem med papptaket ovanför kaffe- 
stugan som läckt in vatten. Nu har det lagts ett nytt tätskikt av 
papp på denna del och takdelarna utmed kyrksalens sarger har 
kilats upp med isolerkilar för att bättre bli av med vattnet.  
Tänk på att vaktmästargrupperna även fortsättningsvis måste  
gå upp på taket och rensa takbrunnarna från löv och skräp.  
Det är särskilt viktigt under höst och vinter och för att förebygga 
framtida läckage. Nu håller vi tummarna för att vi ska slippa tak-
dropp i kaffestugan framöver.

Den långa trappen ned till lekplatsen på Tre Björkar har fått en handledare. Nu blir det lättare 
att ta sig ned och upp utan att riskera att falla. Ett stort tack till Reide Mårtenson och Östen 
Billvén som ombesörjt arbetet med detta. Materialet har församlingen fått till skänks av 
Andréassons Byggvaror.  

Följ våra andakter och Gudstjänster på video 
Vi delar vi våra Gudstjänster och samlingar från olika Equmenia  
grupper på församlingens YouTube-kanal. 

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”. 

Equmenia 
Equmenias olika ungdomsgrupper har fortsatt under höstterminen med sina verksam-
heter. Anpassningar sker kontinuerligt mht folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Scouterna samlas på olika platser med respektive åldersgrupp för att inte vara för många.  
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Equmeniakyrkans mission  
Styrelsen och missionsrådet har diskuterat det material och besvarat den enkät som är underlag 
för hösten samtal i församlingarna kring Equmeniakyrkans internationella mission. Hur skall vi 
tänka strategiskt kring vårt internationella arbete framöver? Hur tar vi vara på och stärker  
engagemanget? En viktig bakgrund är den genomlysning som kyrkostyrelsen tog initiativ till  
under våren. Dessa förslag har skickats ut på remiss till församlingarna som har tom den  
31 januari på sig att svara. För mer information se Equmeniakyrkans hemsida  
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/digitala-regionsamlingar/

Information från Kyrkokonferensen 
På grund av rådande omständigheter kring pandemin anord-
nades kyrkokonferensen 2020 digitalt. Över förväntan kan man 
säga att det fungerade. Visst saknades dynamiken i möten och 
samtal som fysiska möten kan ge. För de ombud som samtidigt 
arbetade heltid har det nog varit lite stressigt att läsa in sig på 
handlingar följa debatten och rösta. 

Den stora frågan under konferensen blev valet av biträdande kyrkoledare. 100 inlägg 
noterades under tiden då diskussionssessionen var öppen. En motkandidat hade lanserats 
och det gjorde att processen blev intressant och spännande. Beslutet blev att kyrkoledare 
Lasse Svensson, under sin sista mandatperiod, får biträdande kyrkoledare Karin Wiborn och 
Joakim Hagerius som sina närmaste medarbetare.

Ett val av kyrkoledare som inte behövde diskuteras var valet av regional kyrkoledare för  
region Öst, där Johan Einarsson valdes.

Det hade kommit rekordmånga motioner till årets konferens. Här ett kort axplock:
*Motion om andlig vägledning och retreat. 
*Motion om avskiljning av församlingsmusiker.
*Motion om sommarpastor.
*Motion om församlingstillväxt.
*Motion om mänskliga rättigheter i Filippinerna.
*Motion om barns rätt till andlig utveckling.
*Motion om en kyrka även för kommande generationer.
*Motion om kapitalplacering och klimatomställning.

Avskiljningen av pastorer och diakoner ägde också rum via länk. Gudstjänsterna sändes live 
från fem olika platser i landet. Gunilla Eliasson avskildes som internationell missionär.

Vill du läsa mer om konferensen hänvisar vi till Equmeniakyrkan och beslutssammanfattning 
kyrkokonferensen 2020.
                        Håkan Hulebo och Lena Nydén

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 vinter på grund av rådande 
restriktioner. 



Almanackan 
December
01 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan /inställd!/
06 Sönd 10.00 Livesänd Gudstjänst. Leslie Ron
08 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan /inställd!/
09 Onsd 19.00 Andrum i Villstads kyrka
13 Sönd 10.00 Livesänd Gudstjänst. Leslie Ron. Sång av Mariette Åstmar
15 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan /inställd!/
20 Sönd 10.00 Livesänd Gudstjänst. Leslie Ron
24 Torsd 11.00 Julafton. Julspelet med Slash sänds på församlingens YouTube-kanal
27 Sönd  Ingen Gudstjänst. Vi hänvisar till övriga kyrkor.
31 Onsd 18.00 Nyårsafton. Nyårsbön på Tre Björkar, Leslie Ron  
   Sång av Ewa Odin och Maj-Lis Billvén

Januari
01 Torsd 18.00 Nyårsdagen. Ekumenisk Nyårsbön i Villstads kyrka 
03 Sönd  Ingen Gudstjänst. Vi hänvisar till övriga kyrkor.
06 Onsd 10.00 Trettondagen MISSIONSGUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Gunilla Eliasson.  
   Sång av Sayaka Oguni
10 Sönd 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång av Sofia Willstrand
12 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
17 Sönd 10.00 Gemensam Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan.  
   Lovsångsgruppen, Axel Svedberg mfl.
19 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
24 Sönd 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Församlingssång
26 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
31 Sönd 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång av Magdalena Odén mfl.
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02 Tisd 09.00 Ekumensk bön i Pingstkyrkan
07 Sönd 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.  
   Sång av Sayaka Oguni och Magdalena Odén
09 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
14 Sönd 10.00 Gemensam Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan. 
16 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
21 Sönd 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång av Ewa Odin
23 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
28 Sönd 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång av Jenny Henningsson

Februari



Mars  
02 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
07 Sönd 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron.  
   Tvärflöjt och piano av Anna Roos och Rebecka Vesterlund.  
   Bön och offerdag för pastors och diakoniutbildningen.
10 Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
14 Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Equmeniakyrkan.                                   
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SlaSh

Scoutinvigning
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Glimtar
från Gudstjänstlivet



  När jag är ute och går brukar jag ofta 
lyssna på något samtidigt. Den här 

veckan har jag lyssnat på Britta Hermans-
son och hennes podd ”Brittas Mellanrum”.  
Jag tänkte återge delar av en av hennes 
berättelser. 
Den handlar om Att våga vara i klivet.  
”The point of no return” - när vi inte har 
någon väg tillbaka och när vi inte riktigt 
vet vart vi kommer att landa. Att ta det där 
steget och, när man precis vågat ta steget 
och är mitt i luften, innan man landat, vågar 
släppa det som har varit och fortsätta klivet 
trots att det är osäkert vart man landar.  
Kanske man blir lite blöt ibland, men  
”so wåt?”

Så som världen ser ut just nu är det mån-
ga som säger att jag tror inte att allt blir  
precis som vanligt efter den här covid-19 
perioden. Något har förändrats, men vi vet 
inte riktigt hur eller vad? Hur vågar vi ta 
klivet? 

Britta funderade kring detta och fick plöts-
ligt en bild inom sig. Det var bilden från 
Röda havet när Mose leder folket ut ur 
Egypten. De kommer till Röda havet och 
ska ta sig över och inser att det går inte.  
  Bakom dom finns hären som jagar dom. 
Krigshären. Folket kommer fram till kanten 
av Röda havet och i ryggen har de döden, 
för där kommer hela krigshären som jagar 
dem. Och framåt är det bara ett stort hav. 

Att våga vara i klivet
Inom sig hörde hon orden ”Du måste börja 
gå för att havet ska dela sig”. Mose höjer 
staven i berättelsen. De har ingen väg  
tillbaka. De är vid ”the point of no return”. 
Mose höjer staven, ropar till Gud, havet  
delar sig, och de börjar att gå. Det är en 
otrolig bild. Havet delar sig och det är en 
vägg av vatten på båda sidor. Och folket 
kan gå över. Det är berättelsen om ”the 
point of no return”. Jag insåg att havet delar 
sig inte förrän vi börjar gå. In i nästa upp-
drag. Jag har bestämt att jag vill ta mig över  
”the point of no return” Över till andra 
sidan. När de väl börjat gå klövs havet.  
Herren tog över. Det är när jag tar klivet 
på väg mot någonting nytt och jag inte  
riktigt vet hur det blir som Herren griper in. 
Det betyder hopp. Att komma framåt och  
vidare. Att våga leva en tiondels sekund i 
osäkerheten. Det är där den stora friheten 
och modet skapas. Man kan inte bara stå 
och vänta. Ibland så måste man våga. Om 
man inte vågar hittar man inte heller vägen. 
Om jag nu råkar gå fel, för det gör vi också 
ibland. Vi misstar oss. Vi ramlar. Vi blir blöta 
om fötterna för bäcken var för bred. Men 
vad gör det om vi bara vågar? Att kasta sig 
ut och vara mitt i klivet. Och tro på att detta 
är vägen vidare. 

Ibland måste man bara börja. Ser du en väg, 
en möjlighet, en öppning som handlar om 
solidaritet, som handlar om min nästa, tror 
jag att jag vågar säga: Hoppa! Så länge vårt 
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  liv handlar om vår nästa, om solidaritet med 
den som har mindre och färre saker än vad 
jag har, så tror jag att det är en välsignad 
väg. Det handlar om att jag ger mig iväg för 
att investera i någon annans liv. Att den här 
vägen jag går kommer att leda till att andra 
blir välsignade. Våga för någon annans skull.

Hoppet handlar om min nästa. Det handlar 
också om att jag reser mig upp och blir mig 
själv. Blir det jag djupast sett längtar efter. 
Vad skulle jag vilja se för förändring? När jag 
vet det och börjar formulera vad jag dröm-
mer om så behöver jag se mig om och tänka: 
kommer detta att göra någon skillnad för 
någon annan? 

”The point of no return” är välsignad, för 
den säger att det finns en framtid och ett 
hopp. Lyssna in Jesu ord när han säger 
”Följ mig!” Vad innebär det? Jo det inne-
bär rörelse. Lärjungarna tog klivet. Och det 
gör att du och jag idag är Kyrka. För att de  
vågade. Det handlar också om att vår tro 

skall forma politiken. Inte tvärs om, att  
politiken ska forma vad vi tror. Tro är en  
övning i tillit. Idag behövs det mer än någon-
sin. Vi är på väg in i någonting nytt.

Har du ställt frågan: Vad står jag inför just 
nu? Vad är det som har förändrats? Vill jag 
tillbaks till det som var? Hela hären står där 
bakom och trycker på. Det röda havet är 
framför. Vi tänker: Hur ska vi komma vidare? 
Jag är fast här. Mose höjde staven. Havet 
delade sig, och folket gick...

Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss
Med Jordens kraft under oss
Med vänners omsorg runt omkring oss
Med din avbild djupt inom oss
Och med din framtid som väntar oss
Amen

/Fritt återgivet från Brittas Mellanrum
Hälsningar Per Haskel
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Än finns chansen  
att “lägga in bud” på årets auktion. 

  

Känn glädjen över att detta speciella år få ge  
utan att behöva fylla på med prylar hemma. 

 

Swisha på 123 494 17 20 eller använd bankgiro 488-0225 Märk med ”Auktion”. 

Anslagstavlan
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Anslagstavlan
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Missionshögtid - trettondagen 
Onsdag 6 januari kl 10.00  

Mission och inspiration  
med församlingens missionär i Ecuador 

Gunilla Eliasson 
och Missionsrådet.   

Sång av Sayaka Oguni.

Andrum  
Bön och meditation

En stund i stillhet  
 

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

Nyårsafton kl 18.00
 

Nyårsbön på Tre Björkar 
Leslie Ron.  
 

Sång av Ewa Odin  
och Maj-Lis Billvén.
VÄLKOMNA

Advents och Julkonsert
Söndag 1:a advent kl 18.00

Julafton

11.00 Julspel
traditionsenligt spel  
om julens budskap

sänds i år på församlingens  
Youtube-kanal

sänds på församlingens Youtube-kanal



Församlingens ordförande 
Per Haskel 
Telefon 070-319 25 75
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.nu 
Leslie har ledig helg 27/12,  
3/1 och 21/2.

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

Ungdomsledare 
Axel Svedberg nås på telefon
076-797 77 45 och e-post:
axel.svedberg@hotmail.se

Julen 1914
Det var skyttegravar och lera,
det var gas och granat och gevär.
Och man kunde nog lätt konstatera
att om helvetet fanns, fanns det där.

Men på Julafton tog några chansen:
Dom klev upp ur den grop där dom sattDom klev upp ur den grop där dom satt
och gick sakta mot fiendeskansen
medan någon tog upp ”Stilla Natt”.

Och så möttes man då under helgen.
Ja, man möttes ifrån var sitt håll.
På ett slagfält, nåstans där i Belgien,
sjöngs det sånger och spelades boll.

(Det finns bilder som oroar minnet(Det finns bilder som oroar minnet
- men den här bör vi lägga på minnet!)

/Magnus Nydén

Hemsida:  
www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar.
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