
Juni - Augusti 2021

Kyrknytt

”Se på fikonträdet och alla andra träd. 
När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva 

att nu är sommaren nära.” 

Lukasevangeliet  1:29-30 



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
 

Birgit Stenberg
avled den 2 april 2021

Dop på bekännelse
och ny medlem
 

Luka Oguni
16 maj 2021

Gudstjänster på distans
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Pastorns funderingar

I vår trädgård 
har vi ett äppelträd
Det är roligt att ha någonting att se fram 
emot och nu ser vi fram emot varmare tider. 
Sommaren är nära och många av oss ser 
fram emot att få vara lediga och njuta av 
värmen och friheten.

I liknelsen av trädet som knoppas sa Jesus:  
”Se på fikonträdet och alla andra träd. 
När de börjar knoppas, då förstår ni 
av er själva att nu är sommaren nära.”  
                              Lukasevangeliet  21:29-30 

I vår trädgård har vi ett äppelträd som i år 
har många knoppar som snart kommer 
att blomma. För mig är det ett av många 
tydliga tecken på att sommaren närmar sig. 
Till hösten hoppas vi kunna skörda många 
äpplen från det trädet. Men den processen 
från knopp till äpple måste få ta sin tid.

Jag tänker på vår församling och den process 
vi har gått igenom under pandemins tid. Vi 
har väntat länge på att få samlas igen, fira 
gudstjänst och umgås med varandra. Under 
den här tiden har vår gemenskap kanske 
känts som ett äppelträd under vintern. Alltså 
utan blad, utan blommor och utan frukt. 
Då kan man fråga sig varför man ska ha ett 
äppelträd. Men under vintern händer det 
mycket vi inte ser. Trots att äppelträdet ser 
dött ut finns det kraft i jorden som livnär det 
och bär det och när tiden är inne kommer 
äppelträdet att bära frukt igen.

Det är mycket som har hänt i vår församling 
som kanske inte har synts som i gamla 
”normala” tider. Mycket av det har varit 
positivt och värdefullt. Både i vila och arbete 
har Gud fortsatt att verka i vår församling 
och i oss som individer. Det vi har saknat 
är förstås en av de värdefullaste saker som 
finns i en församling nämligen den fysiska 
gemenskapen. Det som gör en församling 
meningsfull och vacker som ett blommande 
äppelträd på våren är vi människor. Det är 
tillsammans som vi får blomma ut och det 
är tillsammans som vi får bära frukt i Jesus. 
Jag hoppas och tror att Gud har arbetat 
med oss och ansat oss så att vår gemenskap 
kan blomma och bära frukt såsom Han vill.  
Både nu och i framtiden.

Nu ser vi fram emot sommaren också med 
tanke på att vi kommer att kunna mötas igen 
både i kyrkan och på Tre Björkar. Vi hoppas 
och ber om en välsignad tid tillsammans 
med Gud och med varandra.

”Du Konung av livets träd, blommorna på 
grenarna är ditt folk. De sjungande fåglarna 
är dina änglar, den viskande vinden är 
din Ande. Du, konung av livets träd, må 
blommorna frambringa de sötaste frukter, 
må fåglarna sjunga ut den mäktigaste 
lovsång, må din Ande omsluta allt med sin 
milda vind.”    
                     

         /Leslie Ron



4

Ordförande har ordet

Vi har ett märkligt år bakom oss då vi inte kunnat träffa familj, vänner och församling som 
vi brukar. Coronapandemin har påverkat våra och församlingens liv. Vi har haft en ökenpe-
riod som varit jobbig, men även i den har Gud talat. Men den har också gett oss en möjlighet 
att tänka nytt. Nu får vi tillsammans fundera på; -Vilken kyrka vill vi öppna upp till?
 
Styrelsen och ungdomsrådet hade i slutet av mars ett möte, där vi tillsammans fick diskutera 
framtiden. Vi har under pandemin fått söka nya vägar att fungera och verka, vilket varit 
fantastiskt att se. Vi är en församling med ett uppdrag. Vi är inte medlemmar som är passag-
erare på ett kryssningsfartyg, utan snarare medlemmar som besättning på en räddningsbåt. 
Nu ser vi fram emot att det vänder och att få igång verksamheten i den tid som kommer att 
bli det nya normala. Vad ska bli det nya ”vanliga”? Vad ska bli det nya ”vi”?

 Allt som lever förändras. Det kommer inte att bli som det var. Men Jesus rycker in och visar 
på nya vägar. ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jes 43:19 
Ibland behövs en vändpunkt för att förnyelse ska ske. Pandemin kan vara en sådan vänd-
punkt som kan hjälpa oss att hitta nya vägar till utveckling och växt. Vad får ögon att glittra? 
Vart glöder det? Behöver något ändras? Vart växer tron i våra sammanhang? Vart kastar vi 
ut näten? Vi har som församling tillsammans valt att satsa framåt. Vi har efter Axel anställt 
en ny ungdomsledare och jobbar för en ”god återstart”. 

Kristen tro 
 trivs bäst i gemenskap
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Något som framkom i våra samtal som viktigt var sådant vi nu längtar efter:
• Gemenskap, öppenhet, tydlighet, ärlighet, enkelhet, möten mellan åldrar
• ”Kristen tro trivs bäst i gemenskap”.
• Skapa mötesplatser. Odla relationer och adressera ensamheten.
• ”Tron växer bra under bar himmel”.
• Tag vara på det vi lärt oss nu.
• Vi kan inte göra allt. Låt det inte hindra oss att göra något.

Vi vill vara ”en mötesplats mellan himmel och jord. Där det mänskliga möter det 
Gudomliga.” Dit vi får komma som vi är.  ”Tro är det som händer i och mellan våra möten”. 

- Var är vi då i detta? Det handlar inte bara om oss. 
- Har vi fullt upp med våra egna liv, eller klarar vi av engagemanget för vår omvärld?

När vi på olika sätt prövas är det lätt att vår blick sänks, att vi mest ser till våra egna behov, 
och att vi tappar perspektiv. Orden ”lyft blicken” återkommer på flera ställen i Bibeln, och 
vid varje tillfälle bär de efterföljande meningarna bud om hopp, framtidstro och glädje. När 
vi, mitt i vår oro och våra prövningar, lyfter vår blick och fäster den på 
Jesus får vi nya perspektiv på vår tillvaro och en ödmjukhet inför Guds storhet. 

I Johannes evangeliet är Jesus i diskussion med sina lärjungar. - Ni säger: fyra månader till, 
så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till 
skörd. 

Hälsningar från styrelsen och ungdomsrådet 
genom Per Haskel

Städdag på Tre Björkar gav även tid för trevlig 
gemenskap under bar himmel
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Missionsrådet

Equmeniakyrkan i Sverige samarbetar med 30 länder över hela världen. I Indien samarbetar vi 
med två olika kyrkor – Hindustani Covenant Church (HCC) och Methodist Church of India.
 
Genom Hindustani Covenant Church (HCC) får ca 350 barn varje år möjligheten att gå i skolan, 
och därmed möjlighet att gå vidare till högre studier. I Pune finns United Biblical Seminary UBS 
som utbildar pastorer till bl a HCC. För att studenter från fattiga bakgrunder ska kunna utbilda 
sig bidrar Equmeniakyrkan med stipendier varje år. 

Man tror att kristendomen kom till 
Indien med aposteln Tomas (Tomas 
Tvivlaren). Idag uppskattas minst ca 2,3 
procent av befolkningen vara kristna, 
vilket motsvarar 27,6 miljoner männi-
skor. Befolkningen i Indien uppskattas till 
drygt 1,2 miljarder. 

Indien har drabbats hårt av pandemin. 
Epicentrum för katastrofen har varit del-
staten Maharashtra, samma delstat som HCC har sitt centrum. Flera av HCCs pastorer har avlidit 
i sviterna av Covid19 och andra har varit tvungna att spendera stora summor på sjukvård. HCCs 
ledare Steven David berättar att många församlingsmedlemmar har avlidit, och att många dött i 
byarna. Eftersom inga Covid19-prover tas vet man inte hur många det handlar om. Indien vädjar 
om våra förböner – det säger ”Vår trygghet är i Jesus”.

Equmeniakyrkan är med och stöttar sjukhuset i Nannaj, som just nu är ombyggt till ett  
Covid19-center med 20 bäddar, och som just nu har tillgång till både syrgas och de viktigaste 
medicinerna. 

Vill du vara med och ge en gåva till 
Equmeniakyrkans internationella 
mission, och arbetet i Indien är du 
välkommen att bidra. 
Du kan ge ditt bidrag genom vår försam-
ling (Swisch och kontonr finns i Kyrknytt). 
Märk gåvan med ”Indien”. Eller så kan du 
ge en gåva direkt till Equmeniakyrkans 
Katastroffond via bankgiro: 900-3286 
eller Swish: 900 32 86. Märk gåvan med 
“katastroffonden”.

Indien vädjar om våra förböner 
– de säger “Vår trygghet är i Jesus!” 
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Info från styrelsen

Följ våra Gudstjänster och andakter  
på video 

Vi delar 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 ”Livesändningar och 
videoinspelningar”.

Verksamheten 

Vi har fortsatt med digitala Gudstjänster i form 
av livesändningar på vår YouTube-kanal och 
hållit digitala styrelsemöten via Teams.  
De äldre som inte har tillgång till internet 
har bjudits in att vara med i kyrksalen under 
inspelningen. Leslie och besöksgruppen har 
försökt hålla kontakt med de äldre och skickat kort till dem som fyllt år. Vi har haft Nattvards-
firande på Skärtorsdagen och nu i maj. 25-30 personer i olika grupper om sex deltagare. 
Det har varit uppskattat. Vi har haft kyrkkaffe via Zoom. I maj hade vi ännu ett försam-
lingsmöte digitalt där vi beslutade att gå vidare med anställning av ny ungdomsledare. 
Ekumeniska bönen har fungerat bra och också varit digitalt via Google-meet. Det har varit 
ungefär 25 personer, dvs fler än vanligt. Vi är ansva-riga i juni, då vi förhoppningsvis kan ses 
i kyrkan igen. Inbjudan till konfirmandundervisning kommer att skickas ut gemensamt av 
kyrkorna i slutet av maj.

Om möjligt kommer vi att börja med Gudstjänster på Tre Björkar från och med söndagen 
den 6 juni. I juli blir det varannan vecka, ena veckan gudstjänst och andra veckan café. 
Eftersom det kommer att vara anvisade platser tar man med egen fikakorg till kyrkkaffet 
samt gärna en kopp extra att bjuda på till den som glömt. Från och med juni räknar vi inte 
med att fortsätta med livesändningar.

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 
Juni
01  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
06  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Leslie Ron, sång av Jenny Henningsson
08  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
13  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Leslie Ron, sång av Sayaka Oguni
15  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
20  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Leslie Ron, sång av Ebba Hulebo
22  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
27  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Gunnar Löfgren, sång av Fam Svedberg
29  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

Juli 
04  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Leslie Ron, sång av Sofia Willstrand
04-11 v27  Hönökonferensen “Just för en tid som denna” Digitala sändningar 
   se https://www.honokonferensen.se/media/webbradio/
07  Onsd 18.30 Café-kväll på Tre Björkar
11  Sönd  Ingen gudstjänst
18  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Klaus Eller, psalmsång med Håkan Hulebo
21  Onsd 18.30 Café-kväll på Tre Björkar
25  Sönd  Ingen Gudstjänst
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01  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Leslie Ron, sång av Jenny Henningsson
03  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
04  Onsd 18.30 Café-kväll på Tre Björkar
08  Sönd  Ingen Gudstjänst
10  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
15  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Leslie Ron och  
   församlingens missionär Gunilla Eliasson, sång av Ewa Odin
17  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
21  Lörd  Konfirmationshögtid i Pingstkyrkan
22  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Leslie Ron, sång av CD-bröderna
24  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
29  Sönd 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar, Martina Curenstam,  
   Fiol och Flöjt med Sofia W. och Magdalena O.

Augusti
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September  
05  Sönd 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Leslie Ron, sång av Hulebo and the ladies
07  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
12  Sönd 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan, Leslie Ron, lovsång.
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Mer info från styrelsen
Radiogudstjänst 
Församlingen hade på Kristi Himmelfärdsdag en 
mycket uppskattad radiogudstjänst med temat 
”Herre över allting”. Gudstjänsten sändes på  
Sveriges Radio P1. Missade du denna så finns den 
ännu en tid att lyssna på via Sveriges Radio 
https://sverigesradio.se/avsnitt/1708332
Vad är den kristna församlingens uppdrag? Vilken 
betydelse har församlingens gemenskap? Frågor 
som tre av medlemmarna i Equmeniakyrkan i 
Smålandsstenar svarar på. Leslie Ron predikar och 
Martina Curenstam leder gudstjänsten. Ett stort 
tack till alla för en fantastiskt fin Gudstjänst!

Medverkande: Leslie Ron, predikan. Martina Curenstam, gudstjänst- och samtalsledare.  
Elvira Hall, läsning Barnens bibel, Bashira Mardini, samtalsdeltagare. Bengt-Olof Hoof, 
samtalsdeltagare. Axel Svedberg, samtalsdeltagare. Magdalena Odén – sång, fiol. Sofia  
Willstrand – sång, tvärflöjt. Jenny Henningsson – sång, bas. Håkan Hulebo – sång.  
Anna-Lena Möller – piano. Axel Svedberg – bas, trummor, cajun och gitarr.  
Ulla-Britt Larsson – orgel
 
Församlingens ekonomi sommaren 2021 
Tänk vad härligt att vi nu kan skönja ett litet ljus i tunneln och se 
fram emot en förhoppningsvis ganska normal sommar. Försam-
lingskassan har under rådande omständigheter klarat pandemin 
bra. Det vi kunnat notera är att vårt offrande inte längre stiger 
utan har en nedåtgående trend. Jag vill av denna anledning upp-
märksamma på nytt den fina möjligheten att vi kan lämna vårt offer via autogiro  
(eller swish) när nu semesterutflykterna, som vi hoppas, kan komma igång.  
Församlingens Swishnummer är 123 494 17 20 och redovisningsnummer hos Equmenia-
kyrkan märks med församling 5773. Har du frågor eller känner dig osäker på upplägget så 
kontakta mig. Hälsningar kassör Håkan.
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Rutiner vid begravning
Bärarlaget ansvarar för mottagning av kista. Vaktmästargrupperna ställer i ordning kyrkan 
i förväg och ansvarar för att öppna inför begravning. Vaktmästargruppen ansvarar även 
för att någon person finns på plats eller har vidtalats att bistå Leslie. Det behövs en person 
som kan vara till hands för att hjälpa Leslie med det praktiska och en som sköter ljudet 
vid begravning. Lena Nyden har erbjudit sig att rycka in och hjälpa till med det praktiska 
(ej ljudet) om det inte kan lösas inom vaktmästargruppen. Vaktmästargruppen återställer 
efter begravning. Ansvarsuppgifterna kan behöva aktualiseras i uppdaterad instruktion till 
vaktmästargrupperna.

Fastighetsrådet 
Det mesta med återställningen efter uppgrävning och fuktskydd är klart. Entréplattor ska 
tas upp och fuktspärr ska läggas vid entrén innan den sista gatstenen kan läggas på plats 
igen. Under hösten planeras också en  renovering av dopgraven att genomföras. 

Reide Mårtensson och Östen Billvén har under våren byggt ett nytt förråd i trapphuset vid 
pastorsexpeditionen. Man har förlängt golvet i trapphuset och byggt igen med nya väggar. 
Vi vill säga ett stort tack från hela församlingen för förrådet, och möjligheten till bättre 
ordning bland musikutrustning och begravningstillbehör.   
 

Kyrkokonferensen 2021 den 19-26/9
Kyrkokonferensen 2021 kommer att anordnas digitalt. Lena Nyden är representant och 
ytterligare en plats behöver tillsättas. Är du intresserad kontakta valberedningen. 

De olika punkterna i föredragningslistan kommer att behandlas några åt gången. Det 
gör att du som ombud i lugn och ro kan sätta dig in i respektive fråga och det ges tid för 
diskussion och samtal. Som ombud kommer du bara behöva logga in i systemet någon 
eller några gånger per dag. Du väljer själv när under dagen du loggar in för att läsa, skriva 
inlägg och/eller rösta.
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Ungdomsledare
Alfred Kjellberg är anställd som ny ungdomsledare i församlingen efter Axel Svedberg. 
Alfred är 23 år och kommer från Göteborg. Han har tidigare varit ute med Apg 29 och går 
nu Pulsåret på SVF i Jönköping. Han är anställd from 1/8 tom 30/6 och kommer att jobba 
80% i vår församling och 20% med Ictus på Gärdesskolan. Under augusti kan viss arbetstid 
bytas mot lägerverksamhet. Det blir ett lite annat upplägg än tidigare där UR:s ordförande 
Andreas Henningsson bildar en planeringsgrupp kring ungdomsledaren där givetvis också 
Leslie ingår. Ammi Svedberg har erbjudit sig att vara mentor för Alfred. Det är viktigt att 
vi alla i församlingen passar på att ta hand om ungdomsledaren och lär känna honom när 
han kommer, Fika eller middag brukar vara populärt. Alfred kommer hit och är med på 
Ictus och Slash innan Axel slutar. Vi avtackar Axel på Gudstjänsten den 13 juni och välkom-
nar Alfred den 22 augusti på Tre Björkar. 

Equmenia & Pingstkyrkan har avtackat Axel vid senaste UR-
mötet med en pall från Stolab. Vi är så tacksamma att just 
Axel valde att vara vår ungdomsledare och vi kommer att 
sakna honom! Det har verkligen varit en tuff tid senaste året, 
men han har hela tiden ”pallat” för trycket och kommit med 
nya idéer för att fortsätta vår verksamhet. Han har funnits där 
framförallt för våra barn & ungdomar men också stöttat upp 
i församlingarnas arbete och konfirmationen, på ett fantas-
tiskt sätt. Det viktigaste av allt är att han alltid vågar vara sig 
själv! Vi önskar Axel lycka till i Stockholm och hoppas att han 
kommer att trivas (men inte för bra, för vi vill ju ha honom till-
baka). Guds rika välsignelse till dig Axel! / Equmenia & Pingst

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 inte haft några samlingar på grund av rådande restriktioner. 
Nu finns möjlighet att åter träffas på Gudstjänster och Cafékvällar på Tre Björkar.

Equmenia 
Söndagsskolan har träffats utomhus några gånger och även haft en påskvandring (se bilder 
på sida 12). Spårarscout har samlats på scoutmöten och avslutat med en hajkkväll. Upp-
täckarscout har kört sen påsklovet, och planerar för dagläger 19-20 juni. Äventyrarscout har 
haft varannan gång digitalt och varannan gång fysiskt. I slash har man ledsnat på de digitala 
samlingarna och längtar efter att träffas fysiskt igen.

Vi är mycket glada för Axels arbete. Han har fungerat fantastiskt bra bland ungdomarna.  
Ett arbete som givetvis också påverkats av den pågående pandemin. Axel jobbar tom 30/6.



Söndagsskolan

Påskvandring

12

Scouthajk-kväll

Hos lammen i 
Boarp
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Här kommer ett par bilder från förberedelserna 

inför Ictus bibelutdelning som vi gör i samarbete 

med Ny generation! Vi har beställt hem 100 biblar 

på svenska, persiska och arabiska. Biblarna är 

inknutna i ett litet paket med en kexchoklad på 

baksidan. Något för magen och något för hjärtat!

/Allt gott önskar ictus! 

Här har vi en bild från den officiella Slash-starten. 

Vi höll en femkamp vid fam Gunnarssons jakt 

stuga vid borlången. Väldigt lyckat!

Under hösten när vi träffades som vanligt kollade vi på en otroligt spännande film ”Hacksaw ridge” 

som handlade om en kristen vapenvägrare som ryckte in i andra världs kriget. Man kunde ta i 

spänningen i rummet! Det var fantastiskt att se att så tagna av en film! Strax efter roddades  

källaren om och blev en andakts lokal där mysstämningen var på topp!

Ictus
Slash

Konfa



Gud kan inte förstås; han kan inte fångas in av det mänskliga sinnet. Sanningen övergår vår 
mänskliga förmåga. Enda sättet att närma sig den är att ständigt betona våra mänskliga 
begränsningar när det gäller att känna sanningen. Vi kan varken förklara Gud eller hans 
närvaro genom historien. Så fort vi likställer Gud med en speciell händelse eller situation 
försöker vi själva vara Gud, och förvanskar sanningen. Det finns en stark och knappt märk-
bar frestelse att vilja påvisa, inför sig själv och andra, var Gud verkar eller inte, var han är 
närvarande eller inte. Men ingen av oss, äger den kunskapen om Gud. Gud kan inte begrän-
sas av någon mänsklig föreställning. Han är större än vårt sinne och vårt hjärta och fullstän-
digt fri att visa sig var och när han vill.

Skaparen: Jag är som vinden. Jag blåser min livsande i dig. När du andas in luften i dina 
lungor, andas du in mig. Det är jag som ger dig liv. Jag är full av kraft. Jag får höga trädkro-
nor att buga sig och hårda berg att vittra sönder. Jag ger bärighet åt himmelens fåglar. Jag 
fyller segel med nödvändig bris. Jag är osynligt närvarande i allt. Jag är som vinden. Du vet 
inte varifrån jag kommer eller vart jag far. Andas in min syrerika livsluft och känn min stilla 
smekning på din kind. 

Vi kommer kanske aldrig att förstå varför vissa saker händer, men mitt i stormar av kaos 
och lidande får vi lita på att Gud är med. Vi får samtidigt blicka framåt mot löftet och hop-
pet. Precis som vi kan läsa i Johannesevangeliet 16:33 ”Var frimodiga: Jag har övervunnit 
världen”.

Guds vind
blåser vart den vill
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PS 827 Se hur Gudsvinden bär...

Friheten sträcker ut sin hand
nej, kärleken tvingar ingen till sig
Du är nu fri att säga ja eller nej
till detta något 
som kallar på dig
Se hur gudsvinden bär 
hur den lyfter just här. 
Du får komma precis som du är

Vägen den börjar där du står
så är det att vara född av Anden
Glädjen du känner är en gåva
en hälsning från en okänd 
som ville ditt liv
Se hur gudsvinden bär 
hur den lyfter just här. 
Du är älskad precis som du är

Inget är här förutbestämt
nej, livet har lagts i dina händer
myndigförklarad allt är möjligt
i Andens rike finns 
inga hopplösa fall
Se hur gudsvinden bär 
hur den lyfter just här, 
Du får komma precis som du är



Anslagstavlan

Hönökonferensen 2021  4 -11 Juli 
Välkommen till sommarens Hönökonferens den 4 -11 juli. 

Årets tema är: ”Just för en tid som denna” I år blir det en digital-livekonferens, 

inget är förinspelat utan allt sänds direkt. Ingen camping eller mat-/caféservering erbjuds i år. 
Klicka på Web TV.

Medverkande: Kvällsmöten:  Fredrik Lignell - pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping. 

  Lisa Fredlund -pastor med en central anställning i samfundet EFK 

 Nattmöten:  Johanna Samuelsson - arbetar inom Frälsningsarmén i Halmstad 

  Anton Ahlmark - pastor i Equmeniakyrkan Fiskebäck. 

 Bibelstudier:  Åsa Molin - författare och lärare för akademi, ledarskap och teologi i Örebro.    

  Stefan Gustavsson - teolog, ledarskribent, författare med mera. 

 Sång och Musik: Malin Abrahamsson -sångpedagog, körledare för bland annat School of gospel

  Samantha Davage - från Umeå där arbetet handlar mycket om sång och musik

Välkommen till Strandgården! 
Camping, Vandrarhem, Läger- och kursgård - ett stenkast från havet.
Här hittar du enkelt, prisvärt och familjärt boende. 
Sommartid har gårdens restaurang, café och kiosk öppet. 
Vi planerar en fullspäckad sommar, men väntar in besked kring restriktioner innan vi kan ge er 
sommarens program. Så fort det är spikat hittar ni information på hemsidan och på sociala medier.

Någonstans i skogen vandrar scouterna om-
kring. Trötta, slitna men väldigt glada. På väg 
mot nya äventyr! Scoutlägret heter REDO och 
hålls den 19-20/6. Dags igen för ett dagläger 
på Lia och Tre Björkar som även i år blir ett 
specialläger. Man samlas på Tre Björkar för att 
hissa flaggan och sedan gå upp till vindskyddet 
Lia där lägerplatsen kommer att vara. Sover 
gör man hemma, var för sig, med hänsyn till 
pandemiläget. Frukost äter alla tillsammans på 
lägerplatsen. 
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Var Redo!

Scoutläger 2021

Onsdagar  7 Juli , 21 Juli och 4 Augusti
Cafétider 18.30-20.30       Andakt 19.30 
I år får vi besöka caféet utifrån de rekommendationer som 
gäller. Inga programpunkter förutom andakt är planerade. 
Kanske kan det bli något spontant uppträdande någon 
kväll?

Rekommendationer och aktuell
serveringsgrupp kommer att avgöra 
vad caféet bjuder på. Utbudet kan alltså 
komma att variera i större utsträckning 
än tidigare.

Café på

kvällar



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 

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

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 27/6 och 
29/8 samt semester V27-V31.

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
Axel slutar sin tjänst som 
ungdomsledare den 30/6.

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

Instagram: 
Equmeniakyrkan Smålandsstenar

Våren har kommit efter en lång vinter. 
Oundvikligen. Varje år. Också detta år.
Ödsliga dagar, likt nakna kvistar, 
har klätts med nytt liv. 
Är du redo för lite solsken 
på dina skuldror? 
Ett ljus i slutet av din tunnel?

Titta! Det finns där i fjärran. 
Det kanske är litet, men det finns där.

“Då bryter gryningsljuset fram för dig,
och dina sår skall läkas med hast.”   
    Jes 58:8

Från Nattljus 
av Charles R. Swindoll

Gryningsljus


