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Kyrknytt



Avlidna
 

Svea Blomstrand  
avled den 20 december 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.nu

Församlingsboken
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Helen Åhsberg  
avled den 7 januari 2021

Jag kommer som jag är
Har ingenting att dölja

Du har skapat mig och känner mig så väl
På vacklande ben, men jag längtar att få följa

Du styrker mig,och leder steg för steg
 

Jag vill vara här, i ditt ansiktes ljus
Låt mig präglas och bli en bild av dig

Jag vill vara här, i ditt ansiktes ljus
Reflektera ljuset ifrån dig
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Pastorns funderingar

Jesus fyller oss  
med liv och ljus

Vilka fantastiska vinterveckor vi hade i 
februari, med kyla, snö och sol. Jag tror att 
många av oss har njutit av att se naturen 
klädd i vit vinterskrud. Nu börjar dagarna att 
bli längre och längre och vi ser fram emot 
våren.

Under våren kommer vi återigen att 
fira påsk och på nytt får vi höra om Jesu 
död och uppståndelse. Det är möjligt att 
påskberättelsen kommer att tilltala oss på 
ett särskilt sätt. Det är ganska exakt ett år 
sedan vi fick ställa om våra liv pga pandemin. 
Den här tiden har inneburit rädsla, osäkerhet 
och ovisshet när det gäller framtiden. Det 
har också inneburit att många människor 
inklusive familjemedlemmar och bekanta 
har lämnat oss. Man kan fundera över var 
Gud finns i allt detta?

Påskberättelsen handlar om kamp och 
lidande. Jesus tog världens synd på sig och 

dog på ett kors. Jesus, Guds son, kom inte för 
att göra slut på lidandet i världen utan han 
kom för att själv lida och dö för oss. Jesus har 
upplevt lidandet i sin egen kropp och när vi 
lider finns han där med oss.

Men påskberättelsen har inte bara med 
lidande, smärta och död att göra utan handlar 
också om glädje, hopp och liv. Graven är 
tom! Jesus besegrade döden och hans seger 
är också vår seger. En gång kommer lidandet 
och döden inte att finnas mer pga vad Jesus 
har gjort för oss. Gud får hjälpa oss att leva 
i uppståndelsens perspektiv och ljus varje 
dag.

Liksom våren kommer med liv och ljus får vi 
också låta Jesus fylla oss med liv och ljus.

”Han blev pinad för våra brott, sargad för 
våra synder, han tuktades för  att vi skulle 

helas, hans sår gav oss bot.”    Jesaja 553:5

             /Leslie Ron

Jesus – du som går före oss och med oss 
Du som har varit där och är där. 

Denna dag vill vi dela med dig och med varandra 
– sorgerna, kamperna och all världens lidande. 

Tack att du inte överger 
– att du delar, kämpar och övervinner. 

Bär oss genom mörkret – till ljuset i ditt rike.

Amen
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Missionsrådet

Equmeniakyrkan har många olika projekt i 
olika länder så vi behöver fortsätta samla in 
pengar till vår internationella mission. 
Här är ett exempel från Kongo Kinshasa.

Stöd till Equmeniakyrkans samarbetskyrkor 
CEBU:s och CEC:s hälsovårdsarbete med 
målsättningen ”hälsa för alla” och med spe-
ciellt fokus på att minska mödra- och barna-
dödlighet.
 
I båda samarbetskyrkorna finns även behov 
av vidareutbildning av personal, belysning 
till operationssalar och förlossningsrum, 
översyn av vattensystem, säkrad medicin-
försörjning och medicinsk utrustning.
Vi stöder också ett vaccinationsprojekt i 
Mai-Ndombe-provinsen i samarbete med 
CEC:s utvecklingsorgan BCPAD och Kongo 
Kinshasas statliga vaccinationsprogram. Vac-
cinationsprojektet har även finansiering från 
Radiohjälpen.
Budget 1.500.000

”I slutet av december anlände en Container 
på 76 m3 med material och utrustning till 
systerkyrkornas sjukhus och dispensärer: 
sängar, ultraljudsapparater, rullstolar, för-
bandsmaterial, babypaket och mycket mer.
 
Det är den första containern som sänts i det 
nya samarbetet mellan Equmeniakyrkan 
och Human Bridge. Transporten tar normalt 
sett en dryg månad, men den här gången 
dröjde det mer än två månader innan con-
tainern kunde lastas av i hamnen i Matadi, 
som var fullständigt blockerad efter att ha 
varit stängd en tid pga pandemin. I slutet av  
december kunde vår man i Matadi,  
Mr Yapeco, få ut containern ur tullen 
och senare anlände den till det stora  
ekumeniska sjukhuset IME i Kimpese.
När det nu dröjde så pass länge, så kom 
den ändå lägligt och blir en fin ”julklapp” 
till sjukhus och dispensärer i våra sam-
arbetskyrkor CEBU och CEC och det stora  
ekumeniska sjukhuset IME-”
Fritt saxat från inlägg på fb Equmeniakyrkan 
internationellt av Bertil Svensson

Hälso- och sjukvård i  
Kongo Kinshasa 

Equmeniakyrkans samordnare i Kinshasa,  
Andersson Nsimba, tillsammans med Yapeco  
Bakala Massengo, som ordnar det praktiska för  
mottagandet av containers från Sverige.

Urlastningen av godset i Kimpese
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Ordförande har ordet

Texten är skriven av Eeva Kilpi. Människor kommer in i våra liv, rubbar hela vår existens och  
det är precis det som är grejen. 

När Jesus red in i Jerusalem är det som att palmbladen, mantlarna på marken och människors 
glädje över att han var där signalerar exakt samma sak: När Jesus dyker upp är ingenting som 
vanligt längre. Han befriar, upprättar och bryter alla förväntningar. ”Du rubbar hela vår  
existens. Välkommen!” 

Innan Jesus red in i Jerusalem på en åsna till människors glädjerop och palmblad kom han till 
staden Jeriko. Där mötte han den blinde mannen Bartimaios. Mannen ropar efter Jesus och 
Jesus stannar för att prata med honom, och ställer en märklig fråga: ”Vad vill du att jag ska 
göra för dig?” Kanske låter det som en konstig fråga. Alla visste att mannen var blind, och Jesus 
visste att han kunde bota honom, men ändå valde han att fråga. Kanske var det för att visa sina 
lärjungar hur viktigt det är att respektera varje person och lyssna in önskemål och drömmar. 
Kanske var det för att tydliggöra att Jesus möter varje person på olika sätt. 

Jesus kommer in i våra liv på olika sätt och det är helt okej. När Jesus kommer till mitt samman-
hang gör han det utifrån mina förutsättningar. Han frågar mig: ”Vad vill du att jag ska göra för 
dig?” Kanske innebär det en 180 graders vändning. Kanske innebär det en kram. Kanske innebär 
det ny energi eller ett nytt mål som får det att pirra ända ut i tårna. Jesu väg in i mitt liv kan 
se ut på många olika sätt. Men oavsett är Jesu närvaro något som rubbar hela min existens. 
Välkommen! 

/Påskhälsningar Per Haskel

Vad vill du att jag skall göra för dig?
Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med det samma.  
Du inte bara stör, svarade jag, du rubbar hela min existens. Välkommen!
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Info från styrelsen
Verksamheten
Leslie har hälsat på hos de äldre och lämnat en julblomma i 
början av december. Kort har skickats till de äldre som fyllt år, 
då det varit besöksförbud. Leslie och besöksgruppen försöker 
hålla kontakt och ringer ibland och talar med olika medlem-
mar på telefon. Ekumenisk bön på tisdagar har kunnat 
fortsätta digitalt via Google-meet. 

Livesändningarna har fortsatt under vintern. Också ungdomsgrupperna har varit engagerade 
i inspelningar av bla luciatåg, ett imponerande julspel och i adventskonsert. Livesändningarna 
beräknas fortsätta också under våren. Det har fungerat mycket bra och varit något kortare 
än en vanlig Gudstjänst. Vid ett par tillfällen har sändningen brutits då det varit störningar 
på internet men Guds-tjänsterna har då kunnat läggas ut i efterhand. Kvaliteten på ljud och 
bild har succesivt blivit bättre och bättre men ibland är ljudet lite lågt. Vi har sett att ljudet är 
bättre på Ipad och mobil än om man tittar via TV. Vi får ha överseende med att det inte alltid 
kan bli helt perfekt. 
Gudstjänsten går också att se i efterhand via församlingens YouTube-kanal. För närvarande 
har vi haft imponerande 16 500 visningar. Vi har Kyrkkaffe via Zoom vilket är mycket trevligt. 
Vi uppmuntrar fler att vara med! I Februari hade vi också ett församlingsmöte via Zoom. Ett 
fyrtiotal enheter var då uppkopplade samtidigt.

Styrelsen har tillsammans med verksamhetsrådet gjort en programplanering ”så gott det nu 
går” i dessa svårplanerade tider. Allt eftersom nya besked från folkhälsomyndigheten kom-
mer görs justeringar och anpassningar i vår verksamhet. Förändringar och anpassningar av 
program och verksamhet görs kontinuerligt allt eftersom nya direktiv lämnas.  
För senaste nytt se annonsering på hemsidan och sociala media.

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”. 

Musikrådet 
I december har vi haft service av kyrkorgeln av två duktiga orgelrenoverare 
från Tostareds Kyrkorgelfabrik. De har gjort en översyn av orgeln och även 
hittat och åtgärdat felet som varit på Subbas D.

Kyrkokonferensen 2021 
På grund av rådande omständigheter kring pandemin kommer även kyrkokonferensen 2021  
att anordnas digitalt.
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Equmenia 
Equmenias olika ungdomsgrupper har under vintern delvis 
fortsatt och delvis pausat sina verksamheter.  
Flera av aktiviteterna har övergått till digitala samlingar. 
Axel har haft digitala andakter med Ictus på Gärdesskolan 
och även tonårsarbetet med Slash har i huvudsak varit  
digitalt. Slash har haft vissa utomhusaktiviteter och åkt 
pulka på Tre Björkar och skridskor i Skeppshult.  
Konfirmandundervisning sker också digitalt via Zoom.  
Varierad undervisning med film, föreläsning, kahoot,  
mentimeter mm. Region Öst uppmuntrar ungdoms- 
föreningarna att hålla igång med uteaktiviteter så mycket som möjligt. Verksamhetsanpass-
ningar sker kontinuerligt mht folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer.  

Axel har fungerat fantastiskt bra bland ungdomarna. Vi är mycket glada för hans arbete. Ett  
arbete som givetvis också påverkas av den pågående pandemin. Axel jobbar den här terminen 
ut. På församlingsmötet fick styrelsen i uppdrag att arbeta med frågan att söka ny ungdoms-
ledare efter Axel. Har ni tips, kontakta 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. Öppen kyrka har inga samlingar i vinter på grund av rådande 
restriktioner. 

Fastighetsrådet 
I vinter har vi fått hjälp av ”Mark med Mera” att gräva upp 
den södra fasaden (mot Burserydsvägen) och förstärka 
fuktskyddet under mark med en ny platonmatta och drä-
nering. Det har tidigare varit läckage vid olika tillfällen där 
vatten trängt in i hobbyrummet och i leksaksförrådet under 
trappen. Samtidigt kommer växterna och gångvägen mot 
parkeringen att flyttas ut längre från fasaden. Till våren får  
vi hjälpas åt med återställning och att lägga gatstenen på 
plats igen. Styrelsen har också beslutat att genomföra  
renovering av dopgraven.

Strandgården 
Styrelsen, ungdomsrådet samt församlingen har via det digitala församlingsmötet diskuterat och 
tillsammans besvarat och skickat in den enkät som distribuerats till Regionens församlingar be-
träffande Strandgården och dess framtid. Region Öst har återkopplat och tackat för församlingens 
engagemang i frågan.

Mer info från styrelsen på sida 10



Almanackan 
Mars
02 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
07 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Tvärflöjt och piano Anna Roos och 
   Rebecka Vesterlund. Bön och offerdag för pastors och diakoniutbildningen.
09 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
14 Söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan. 
16 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
21 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång Sofia Willstrand
23 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
28 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång fam Svedberg
30 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

April 
02 Fredag 10.00 Långfredagen. Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Katarina Nyström
04 Söndag 10.00 Påskdagen. Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Ewa Odin
06 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
11 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Anders Bengtsson. Sång Sayaka Oguni
13 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
18 Söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan.
20 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
25 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Hasse Johansson
27 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan
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02 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Magnus Nydén
04 Tisdag 10.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
09 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Lovsång
11 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
13 Torsdag 11.00 Radiogudstjänst i P1 från Equmeniakyrkan Smålandsstenar
16 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Jenny Henningsson
18 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
23 Söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Acke Möller. “Sommarlovsånger”   
   med sång och dans av barn
25 Tisdag 10.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
30 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Magdalena Odén

Maj



Juni  
01 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
06 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Jenny Henningsson
08 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
13 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron. Sång Sayaka Oguni
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Nu vill jag sjunga om modersvingen,
Som mig betäcker I nödens tid.

Nu vill jag vila vid modershjärtat;
Där blir jag stilla, där får jag frid.

Den modersvingen har ljuvlig skugga,
När solen bränner min arma själ.

Den modersvingen har varma fjädrar,
När stormen viner kring mig jämväl.

Det modershjärtat har ej sin like
I trofast kärlek, det ser jag nog.

Vem fattar höjden, Vem mäter djupet
Utav den kärlek, som för oss dog?

Jag är i oro i ständig fara,
Jag är i mörker, men tröstar på

Den modersvingen, Det modershjärtat.
Vad nöd så länge jag har de två?

Ty jag vill glömma all livets smärta,
All tidens oro, allt jordens ve

Och tyst mig gömma blott vid det hjärta,
Vars nåd och huldhet jag nu fått se

Lina Sandell
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Gåva 
Församlingen har fått en privat gåva av Håkan Lindgren till minne av Svea Blomstrand. Gåvan 
består av plexiglasbockar att användas som kiststöd vid begravningar. Vi tackar så mycket för 
gåvan och styrelsen har även ombesörjt ett tackbrev.

Radiogudstjänst 
Församlingen har fått en ny förfrågan från Sveriges Radio om att spela in en radiogudstjänst 
som kommer att sändas under Kristi Himmelfärds helgen. Planering inför detta har påbörjats.

Mer info från styrelsen

Missionsinsamlingen 20/21 
Till Jordens Yttersta gräns. Så långt är vi som kyrka kallade att förkunna evangeliet. Både i  
handling och i ord.
Det är inledningen på Equmeniakyrkans hemsida om mission. Jesus uppmanade oss att gå ut i 
hela världen och göra människor till lärjungar. Som kyrka har vi ett uppdrag, och som lokal för-
samling får vi vara med och bidra till Equmeniakyrkans missionsarbete runt om i vår värld.

Varje år runt jul gör vi en större insamling för detta ändamål. Förra året samlade vi in 56 140 kr 
(2020-01-31). I år har vi inte haft samma möjligheter att samlas i kyrkan till de samlingar där vi 
brukar uppmärksamma missionsinsamlingen, pga pandemin, vilket märktes på årets insamlings- 
resultat. I år landade insamlingen på 27 800 kr (2021-01-31). Missionsinsamlingen fortsätter, 
den är inte över! Välkommen att ge en extra gåva till Equmeniakyrkans internationella mission. 
Swisha på 123 494 17 20 eller använd bankgiro 488-0225. Märk din gåva med ”Mission”

Nu läser vi - i hela kyrkan! 
Välkommen till en ny bokcirkel. Equmeniakyrkan centralt vill uppmuntra till läsande på olika sätt 
under året.
Varför en bokcirkel? Som församlingar och samfund kommer vi från en stark läsartradition. Den 
rörelsen vill vi ta fasta på. Inte minst i dessa tider behövs litteratur, samtal och delande för att 
förstå såväl oss själva som vår samtid. Ett sätt kan vara att starta lokala bokcirklar i församlingen 
eller ekumeniskt på den ort där vi bor. En möjlighet att dela kristen tro och liv i mindre grupper. 
Därför erbjuder vi nu tillsammans med studieförbundet Bilda satsningen ”Vi läser”. I den utgår 
vi från aktuella nyutgivna böcker om kristen tro där vi får utmanas av varandra, författarna, oss 
själva och av Gud.
Hur fungerar bokcirkeln? Bilda erbjuder stöd på olika sätt både när det handlar om startande 
av egna lokala bokcirklar (digitala cirklar så länge pandemin begränsar oss för fysiska träffar) 
och digitala bokcirklar för enskilda deltagare. Bjud in till egna cirklar i församlingen eller gör det 
ekumeniskt på er ort. Tipsa enskilda intresserade att anmäla sig till Bildas digitala bokcirklar.
Sprid bokcirkeln i din församling! Bilda stöttar och hjälper till på olika sätt. All information finns 
att läsa i bifogat brev. Där kan du även läsa om de aktuella böckerna. Läs brevet här.
Mer information finns även på Bildas webbplats. Både hur du anmäler en cirkel från församlin-
gen eller om någon vill delta i en digital cirkel kring de aktuella böckerna. https://www.bilda.nu/
verksamhet/vi-laser
Elisabeth Lindgren /Samordnare för bildning och kompetensutveckling i Equmeniakyrkan/
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Under de senaste åren har lögner spridits i allt ökande omfattning. Vi möts nästan dagligen 
av lögner i nyhetsflödet och i politiska utspel. Vi har fått lära oss nya ord som ”fake news”. 
Ibland är det lätt att skilja en lögn från sanning men många gånger kan det vara svårt. Det 
finns en stor risk att man blir van vid lögnen, vid att själva ljuga, och vid att människor ljuger 
för oss. Ingen vill säga hela sanningen. Pilatus ställde frågan direkt till Jesus. ”Vad är san-
ning?”

Sanningen har ett pris. Den kan ibland vara socialt obekväm. Den krånglar till saker och ting 
och kan försvåra kontakter med myndigheter. Men sanning är vår kristna kallelse. 

Vi resonerar ofta i termer av konsekvens. Vi tänker att en handling är god om den har goda 
konsekvenser. Därför överger vi sanningen om vi misstänker att den skulle såra någon eller 
krångla till det för oss. Men problemet med lögnen är att den klyver oss. 

Jesus är tydlig med att säga, att då vi förstår sanningen, då kan sanningen göra oss fria. ”Om 
någon vill göra Guds vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar 
av mig själv. Ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria.” Och Paulus är inne 
på samma linje då han skriver, att Gud vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till 
kunskap om sanningen. 

Men vi kan varken förklara Gud eller hans närvaro genom historien. Så fort vi likställer  
Gud med en speciell händelse eller situation leker vi Gud och förvanskar sanningen.  
Gud kan inte begränsas av någon mänsklig föreställning. Gud är större. Gud är sanning! 

Vad är sanning?
”Jesus svarade: Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: 
att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.” 
Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?”
                   Joh 18:37-38



SlaSh

Luciatåg utomhus på Tre Björkar

Julspel 2020
fick detta år spelas 
in och sändas på 
Youtube.  Det blev 
en annorlunda och 
lyckad variant.

Så vackert och mysigt. Kanske en ny tradition?

Änglarna var ovanligt glada

12

Konfa på distans



Kyrkkaffe via zoom

Dränering
på gång

Lena

Leslie

Hanna & Axel

SlaSh
13
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När det vänder!  
 
 
Under pandemin vi lever mitt i har vi väl alla funderat över ”när vänder det?” Och ju mer man funderar 
och läser blir man än mer osäker på svaret. Det känns som ingen riktigt vet. Viruset är som Anders 
Tegnell uttrycker det ”som ett rörligt mål som ständigt flyttar sig”.  
 
Trots allt känns det som att vi närmar oss åtminstone en början till slutet på pandemin genom den 
kommande möjligheten att få ett vaccin.  
 
Vår Församling och Equmenia har under pandemin sökt nya vägar att fungera och verka, vilket varit 
fantastiskt att se. Imponerande att se alla duktiga och engagerade medlemmar och anställda få till en 
ny digital verksamhet. Nu får vi se fram emot att det vänder och att få igång verksamheten i den tid 
som kommer att bli det nya normala. Vi får fråga oss: Vad är det vi längtat efter i denna märkliga tid? 
och vad har vi som församling för behov framöver? Men kanske framförallt vilka behov finns i vårt 
samhälle, där vi som kyrka kan bli till hjälp, ge livsinnehåll för människor genom att visa på trons 
styrka.  
 
Den 24 mars har församlingens styrelse tillsammans med Equmenias styrelse ett gemensamt möte 
där vi kommer att diskutera framtiden. Vad ska vi satsa på framöver? Vad ska vi eventuellt ta bort? 
Vad längtar vi efter? Hur når vi våra medmänniskors behov? Ja många är frågorna. De känns lite som 
att vi nu har möjlighet till en omstart och då önskar vi att hela församlingen och de som kommer i 
kontakt med oss på olika sätt ska få möjlighet att komma med idéer och tankar. Vi skulle bli oerhört 
glada om du hör av dig med dina tankar, önskningar o idéer till Leslie eller Axel så tar de med sig dem 
till mötet den 24 mars. Med hopp om Nya möjligheter ”När det vänder!”  
 
 
Equmeniakyrkan och Equmenia i Smålandsstenar  
Kjell, Per, Andreas 



Längtar ni efter att läsa? Och göra det tillsammans med andra? 
Att tillsammans med andra och en bok tolka och utforska livet och 
tron? Studieförbundet Bilda erbjuder bokcirklar och boksamtal med 
inspiration från satsningen ”Equmeniakyrkan läser” - i samverkan 
med Equmeniakyrkan. 
 

LÄSTREND ÖVER SVERIGE 

Vi ser hur en lästrend breder ut sig över Sverige. Med Bildas stöd kan ni nu i 
församlingen starta en bokcirkel eller bjuda in till en ekumenisk cirkel på den 
ort där ni bor. Ett enkelt sätt att erbjuda gemenskap, fördjupning i samtal om 
livet och kristen tro. Men också utmaning, ny kunskap och fördjupade insikter. 
Bilda har verktygen och kan ge konkret stöd, också under rådande pandemi, 
när det är svårare att träffas. 

Vi tror att läsandet bidrar till spännande möten och rika samtal med oss själva, 
varandra och Gud.  

Och genom läsandet av en eller flera böcker kan vi reflektera kring vad som bär 
oss genom livet. 

Var med och utmanas, utrustas och utvecklas genom läsande och samtal i en 
digital bokcirkel! 

MED UTGÅNGSPUNKT I ”EQUMENIAKYRKAN LÄSER” 

Idén bottnar i Equmeniakyrkans kompetensutvecklingssatsning för anställda 
medarbetare som heter Equmeniakyrkan läser. Under hela 2021 erbjuds digi-
tala bokcirklar med nyutgiven teologisk litteratur.  

”Vi Läser” innebär att ni själva kan starta bokcirklar i er egen församling eller 
tillsammans med andra, oavsett samfund. Vi utgår från högaktuell och nyutgi-
ven litteratur. Bilda ger hela tiden konkret stöd. 

Vi läser

15

Anslagstavlan

15

Radiogudstjänst  
från Equmeniakyrkan i Smålandsstenar 

Kristi himmelfärdsdag  
Torsdag 13/5 kl 11.00
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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 11/4 och 
23/5.

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

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

Hemsida:  
www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar.

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 

 
• Equmeniakyrkan Smålandsstenar
• ”Öppen Kyrka” Smålandsstenar
• Tre Björkar  
  
Instagram: 
Equmeniakyrkan Smålandsstenar

 
Equmeniakyrkan Smålandsstenar


