Kyrknytt
December 2021 - Februari 2022

Anslagstavlan

Adventsoch Julkonsert

28 November
kl 18

Den traditionsenliga advents- och julkonserten under första advent är tillbaka
efter en tid av restriktioner. Medverkan av Equmeniakyrkans kör och många
olika förmågor i olika åldrar. Vi kommer också att livesända konserten på
YouTube för att ännu fler skall kunna ta del av den.
Insamlingen vid årets adventskonsert kommer att gå till ” Vingar för frihet”
mot våld i nära relationer, som församlingens missionär Gunilla jobbar med.

12 December
kl 16

Söndagsskolans
lucia- och julfest

Julafton

Nyårsafton kl 18.00
Nyårsbön på Tre Björkar
Leslie Ron.

11.00 Julspel

traditionsenligt spel
om julens budskap

Missionshögtid
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Musik om Hopp och Frid.
VÄLKOMNA

9 Januari kl 10

Vår ungdomsledare Alfred Kjellberg berättar och inspirerar oss
utgående från APG 29.
Offer till missionen.
Kyrklunch

Pastorns funderingar

Uppbrott
Nu när jag skriver mina funderingar är det november månad. En månad som för många är en ganska
tråkig månad, för den brukar vara mörk och regnig. För mig har november med uppbrott att göra,
särskilt det här året. Uppbrott från det kända till det okända. Uppbrott från det gamla till det nya och
uppbrott från mörkret till ljuset.
Vi inledde månaden med allhelgonadagen, då vi minns våra nära och kära som har avlidit. De har
gjort ett uppbrott från jordelivet. Allhelgonahelgen har återigen påmint oss om vårt eget uppbrott från
jordelivet. Vi vet att det kommer att ske en gång. Domsöndagen firar vi också i november och
bibeltexterna den söndagen påminner oss om att världen, såsom vi känner den, en dag inte kommer
att finnas mer. Jesus ska komma tillbaka och det kommer att bli den största händelsen i
världshistorien. Det blir en uppbrottens tid för mänskligheten.
Den sista helgen i november kommer vi att inleda adventstiden. En tid som påminner oss om att Gud
blev en av oss genom vår frälsare Jesus Kristus. Och med det blev det en ny begynnelse för
mänskligheten. Första advent tänder vi ljusen med förväntan på det som ska komma. Det blir en tydlig
markering mot mörkret, ett uppbrott från mörker till ljus.
Adventstiden är förväntans och glädjens tid då vi vandrar med och mot ljuset. När jag tänker djupare
på det här, tänker jag, att vi borde leva i adventstiden lite oftare. Alltså leva i förväntan och glädjen.
Oavsett vad som händer i världen och runt omkring oss idag eller i framtiden, vandrar vi med - och
mot - ljuset.
Jesus är ljuset! Jesus ger oss hopp när vårt uppbrott från jordelivet kommer. Jesus har besegrat
döden! Jesus ger oss hopp när världens makter gungar. Hans makt är större än världens makt! Jesus
ger oss hopp inför framtiden. Han ska komma tillbaka!
Jesus har besegrat ondskan.
”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”
Johannes 1:5.
/Leslie Ron
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Evighetsperspektiv

Ordförande har ordet

Evighets
perspektiv

”Helt underbart fantastiskt är livet,
om ögonen öppna man har.
Jag vill leva med det perspektivet
de dagar av liv jag har kvar.
Jag vill drömma i ensamma stunder
om godhet och kärlek och frid.
Jag vill gripas av tillvarons under,
i evighetsperspektiv.”
PerEric Sandström

”Helt underbart fantastiskt är livet,
om ögonen öppna man har.
Jag vill leva med det perspektivet
de dagar av liv jag har kvar.
Jag vill drömma i ensamma stunder
om godhet och kärlek och frid.
Jag vill gripas av tillvarons under,
i evighetsperspektiv.”
PerEric Sandström

Säkert har du upplevt ögonblick då tiden liksom stannar till. Tillfällen av ren djup glädje och lycka, som att
hålla ett litet nyfött barn i dina armar, bli hänsynslöst förälskad, möta en nära vän, eller i tystnad ta in
skymningen. Kanske kan du också minnas var du var, känna doften, glädjen och lyckan?
Då är himmelriket, evigheten, och Gud, nära. Nästan gripbar, ”at hand” som man säger på engelska.
Och när vi säger ”jag blev förälskad” använder engelskan ”fall in love”, vilket ger bilden av att vi vågat
släppa kontrollen och förlora oss hänsynslöst.
Jag tror att vi alla har en längtan efter dessa evighetsögonblick, glimtar av himlen i vardagslivet. Som
glittrande spegelskärvor, en helig rysning. I vintermörkret blir drömmarna ännu viktigare. Och vi söker
överallt. En del hittar det kanske i god mat, någon berusas av framgång, karriär, titlar och utmärkelser.
En annan går igång på skönhet. Andra söker i naturupplevelser, resor till okända mål, maratonlopp eller
våghalsiga äventyr. Men ”med himmelriket är det… som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han
hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.”
Jesus liknar livet som människa, vid en väg. Ett sökande efter kärlek, - kärlekens väg. Livets första steg
är viljan och modet att ge kärleken vidare. Att ge den jag älskar vad han eller hon vill ha eller behöver för
att utvecklas. Kärlek som mognar i förståelse. Det möter oss i advent och jul. Berättelsen om att Gud blir
ett litet skyddslöst barn, som anförtros vanliga människor. Ett evighetsögonblick i ditt och mitt liv. Vi kan
känna igen den vägen i den växande relationen till våra barn, och kanske också till våra föräldrar, när de
blir mottagliga för hjälp. Det som drabbar oss alla, om vi får bli gamla.
Men hur kan jag hålla kvar känslan, lyckostunderna, ögonblicken, som kan ändra min syn på mig själv
och på livet? Bönen kan vara en nyckel. Börja med att tacka. Se det som sker som en gåva, som väcker
förundran. En livsinställning som får oss att växa och mogna.
Guds rike är nära i advent och jul. Som glimtar av ljus i mörkret. Säkert kommer du att sätta någon
ljusstake i fönstret, kanske till och med en stjärna. Passa på att sitta ned och vila i tillfället. Ta till dig
tillvarons under. Och ta emot den nya dagen, gåvan. Guds rike är nära!
Julhälsningar från styrelsen
genom Per Haskel
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Missionsrådet
SE JAG VILL BÄRA DITT
BUDSKAP, HERRE!

Internationella insamlingen 1:a advent - 31 Januari.
Equmeniakyrkans vision är att vi vill vara en kyrka för hela livet,
där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Om
man går in på Equmeniakyrkans hemsida kan man läsa om
sextio personliga berättelser om internationell mission. Man kan
också läsa om och se bilder från samarbetet i Ecuador. Den 1/9
1971 kom de första medarbetarna från Equmeniakyrkan till
Ecuador. Det blev starten på ett ömsesidigt samarbete med
Förbundskyrkan. I år är det 50-års jubileum!
Våra missionärer Gunilla och Pepe är nu åter i Ecuador. Vi hoppas att de ska finna sig till rätta i
Ibarra, deras nya hemstad, och med sina nya arbetsuppgifter.
Vi i Missionsrådet har skickat en julhälsning och julklapp till Gunilla och Pepe.
Insamlingen vid årets adventskonsert kommer att gå till ” Vingar för frihet” mot våld i nära
relationer, som Gunilla jobbar med.
På Missionshögtiden nionde januari är det Alfred Kjellberg som kommer att berätta om Apg 29
och Thailand.
/Hälsningar
Missionsrådet
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Styrelsen informerar
Verksamheten

From september har vi haft våra Gudstjänster i Equmeniakyrkan.
Det känns inspirerande och roligt att ha kunnat träffas igen. Snart
går vi in i adventstid och juletid med som vi hoppas traditionell
adventskonsert, luciafirande, julspel, missionshögtid mfl samlingar.
Det är viktigt att vi alla också fortsatt tänker på att pandemin inte är
över, utan försöker vara försiktiga. Förändringar och anpassningar
av program och verksamhet görs om direktiven förändras.
För senaste nytt se annonsering på hemsidan och sociala media.

Gå med i en bönegrupp…

Vi inbjuder dig som vill samtala om livet, vad vi kan bidra med för att
göra skillnad för människor och veta mer om kristen tro att gå med
i en bönegrupp. Där brukar vi vara 7-10 personer. Ibland diskuterar
vi utgående från något studiematerial (bok). Därefter samlar vi
tankarna i bön. ”Gud, ta emot mig när jag faller, ge mig stöd när jag
behöver och ge mig lust när jag är ledsen.”
Vi håller på att starta upp nya grupper så meddela Leslie Ron via
e-post om du vill vara med. leslie.ron@equmeniakyrkan.nu

Färdplan 2022

Under vintern och våren 2022 kommer vi i församlingen att arbeta med Equmeniakyrkans nya
färdplan. Syftet med en färdplan är att fånga in viktiga stråk och framtidsbilder som bidrar till
gemensam energi och framtidstro. Samtidigt är vår önskan att samtalen blir riktningsgivande för
hur vi arbetar i Equmeniakyrkan framåt. Vi vill möta vår tids utmaningar och behov – för världens
skull. Förändring börjar alltid med oss själva. Därför behöver vi tala om, och be för detta. Lyssna
in vad det betyder personligt men också i våra församlingar och för vår kyrka. Vi kommer att börja
med fyra samlingar i form av en studiecirkel där Leslie leder oss i olika samtal. Läs gärna mer om
Färdplan på Equmeniakyrkans hemsida. https://equmeniakyrkan.se/kyrkan/fardplan/

Hela mitt hjärta

Hela mitt hjärta är en andaktsbok för årets alla dagar. Vår pastor Leslie Ron är en
av de tjugofyra författarna, som kommer från olika delar av den svenska kyrkofamiljen. Man utgår i varje andakt från ett bibelord. Varje månad har ett tema
som följer rytmen både från kyrkoåret och från vardagen. Dessutom finns det extra
andakter för påskdagarna. Hela mitt hjärta är en bok för dig som längtar efter eftertanke, vardaglig kontakt med Gud och att leva mer helhjärtat.
Boken är en uppföljare till Från hjärta till hjärta.

Att tänka på…

Vi har alla ett gemensamt ansvar att välkomna nya människor till kyrkan och vid kyrkkaffet.
Samtidigt får aktuell vaktmästargrupp ha ett utökat ansvar för detta.
Från och med december kommer vi också att uppmärksamma församlingens missionär genom
att tända ett ljus i ljusbäraren under Gudstjänsten vid den gemensamma bönen.
Vi ber Gudstjänstledarna att tänka på detta.
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Kyrkokonferensen 2021 den 19-26/9

Equmeniakyrkans årliga kyrkokonferens genomfördes även detta år digitalt.
Under årets konferens passade man på att fira kyrkans 10-årsjubileum. På fredagskvällen anordnades
en digital festkväll med bland annat medverkan av gospelsångaren Samuel Ljungblad.
Nytt för i år var att man gav tid till Zoom-samtal, där deltagarna ha möjlighet att samtala med varandra i smågrupper. Zoom-samtalen är en variant av de bikupe-samtal som tidigare år hållits under
kyrkokonferenserna.
Sju motioner hade kommit till konferensen, vilket är något färre än tidigare år. De rörde:
1. Klimat/klimatnödläget
2. Inkludering av HBTQ-personer.
3. Farsi-talande riksevangelist.
4. Ordination före vägledningsåret.
5. Palestina/Israel-frågan.
6. Tro och vetenskap.
7. Gemensamt ledarskap.
Motionärerna till motion 1 skriver att ”med klimatnödläge menas ett läge av förhöjd prioritet till den
kris vi befinner oss i, och de åtgärder som krävs för att lösa den. Det är ett tydligt sätt att säga att vi
måste mobilisera resurser och undanröja hinder för en politik som kan garantera oss säker fortlevnad
på planeten.”
Kyrkostyrelsen får nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatarbetet, som konkret ska visa
hur Equmeniakyrkans klimatarbete bedrivs. Konferensen innehöll många samtal, diskussioner och
beslut kring budgeten. I år togs också beslut om ett förnyat missionsuppdrag. Den internationella
missionen står inför stora förändringar. Konferensens beslut innebär nu en koncentration, både i
antal regioner och antal projekt. Equmeniakyrkans arbete koncentreras till fyra regioner – Asien,
Afrika, Mellanöstern/Centralasien och Latinamerika. Eurasien försvinner därmed som egen region.
Equmeniakyrkan firade som sagt 10-årsjubileum, och nu ska vi bygga vidare på den grund vi lagt. I ett
seminarium under konferensen presenterades initiativet ”Färdplan”. Detta är en plan för att initiera
förnyelse, att blicka lite längre framåt och formulera några perspektiv som kan prövas – allt med
målet att skapa rörelse och riktning för Equmeniakyrkans framtid.
/ Lena Nydén

Öppen Kyrka – mångfald och integration
Välkommen! Nu startar vi upp igen.

”Öppen Kyrka” är vårt integrationsarbete. Här träffas vi för att samtala, skapa
kontakter och hjälpa nyanlända in i samhället. Vi har planerat in en samling i
månaden med start den 16/1 kl 16.00 (se programplaneringen).

Se våra tidigare livesändningar på vår Youtube-kanal

Vi har tidigare delat våra Gudstjänster och samlingar från olika Equmenia grupper på församlingens
YouTube-kanal. Du har fortfarande möjlighet att se dem. 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”. Om möjligt kommer vi även framöver att försöka livesända en
Gudstjänst i månaden. Mer information om detta förmedlas senare.
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Kalender
December

05 Söndag 10.00

Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång Sofia Willstrand

07 Tisdag 09.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

08 Onsdag 15.00

Julfest för de äldre

			

Andrum i Svenska Kyrkan

19.00

09 Torsdag 14.30

Andakt på Mariagården

12 Söndag 10.00

Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan. Leslie Ron. Lovsång

			

Söndagsskolans Lucia och Julfest

16.00

14 Tisdag 09.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

19 Söndag 10.00

Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång Magdalena Odén

24 Fredag 11.00

JULAFTON. Julspel i Equmeniakyrkan

31 Fredag 18.00

NYÅRSAFTON. Nyårsbön på Tre Björkar. Leslie Ron. Musik om hopp och frid.

Januari

01 Lördag 18.00 NYÅRSDAGEN. Ekumenisk nyårsbön i Smålandstenar kyrka.
			
Präster och pastorer medverkar.
09 Söndag 10.00 Missionshögtid i Equmeniakyrkan. Alfred Kjellberg m.fl. Offer till missionen. 		
			
Kyrklunch.
11 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
12 Onsdag 19.00-20.30 Färdplan Studiecirkel för hela församlingen
16 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan. Acke Möller. Lovsång
		

16.00 Öppen Kyrka, Café och mötesplats för integration

18 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
		

19.00 Ekumeniska kören övar i Sv Kyrkan

20 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
23 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång och musik Emil Odin
25 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
		

19.00 Ekumeniska kören övar i Equmeniakyrkan

28 Fredag 19.00 Ekumeniska helgen. “Relationen kristna-judar, antisemitism och Bibel.
			
Göran Larsson medverkar. I Pingstkyrkan.
29 Lördag 19.00 Ekumeniska helgen. Ingela Jansson berättar om sina 8 år i Cality.
			
I Smålandsstenar kyrka.
30 Söndag 09.00 Ekumeniska kören övar i Equmeniakyrkan
		
10.00 Ekumeniska helgen. Ekumenisk Gudstjänst i Equmeniakyrkan.
			
Präster och pastorer medverkar. Smålandsstenars ekumeniska kör
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Februari
01 Tisdag

09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

06 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång av söndagsskolan
		

16.00 Öppen Kyrka, Café och mötesplats för integration

08 Tisdag

09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

09 Onsdag 19.00-20.30

Färdplan Studiecirkel för hela församlingen

10 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
13 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Martina Curenstam, sång Sofia Willstrand
15 Tisdag

09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

20 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång Sayaka Oguni
22 Tisdag

09.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

23 Onsdag 19.00-20.30

Färdplan Studiecirkel för hela församlingen

27 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Pingstkyrkan. Leslie Ron. Lovsång

Mars
01 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
06 Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång Ewa Odin
		

16.00 Öppen Kyrka, Café och mötesplats för integration

08 Tisdag 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
09 Onsdag 19.00-20.30

Färdplan Studiecirkel för hela församlingen

10 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
13 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmanderna i Equmeniakyrkan. Acke Möller. Lovsång

Med reservation för eventuella ändringar.
För aktuellt program se vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar
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Nytt perspektiv

Perspektiv förändras i takt med att man gör nya erfarenheter och ställer sig frågande inför det som man
tidigare var säker på. Det är det som gör livet till ett äventyr. Vad man ser beror delvis på var man står. Det
som från ett håll ser ut som en fågelskrämma kan från ett annat håll visa sig vara ett fruktträd! Verkligheten
har ett flertal skikt och dimensioner. Allt eftersom får vi nya perspektiv på livet.
Albert Einstein skrev:
”Man kan leva sitt liv på två olika sätt:
Som om ingenting är ett mirakel eller som om allting är ett mirakel.”
Då man vänjer sig vid tanken att livet och en tacksam attityd är en bland flera möjligheter, och att man kan
välja den om man vill, blir man succesivt mer observant. Människor, naturen, föremål och händelser
framträder och får skarpare konturer. Ju mer vi övar oss i att verkligen se och uppskatta det som finns i vår
närhet, desto mer kommer vi att upptäcka det som vi vanligtvis inte ser, och som vi kan vara tacksamma för.
Alltid finns det något nytt att se och upptäcka, om man byter vinkel eller ändrar perspektiv.
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Marknad och Basar 2021
Den 20 November var det så dags för årets marknad och basar i Equmeniakyrkan.
Det blev en mycket lyckad och trevlig eftermiddag med lekar, tävlingar, marknad och servering av
fikabröd, smörgåstårta och korv.
Vi saknade förstås att, inte heller i år, kunna genomföra vår traditionella auktion, den får vi återkomma med ett annat år. Istället hade vi möjligheten att hjälpas åt och samla in pengar till vår verksamhet genom en auktion i våra egna huvuden.
Det finns fortfarande möjlighet att “lägga in bud” på årets auktion.
Swisha på 123 494 17 20 eller använd bankgiro 488-0225 och märk med ”Auktion”.
Ett stort tack till Er alla för ett lyckat resultat, i nivå med föregående års fantastiska resultat.
Resultatet kommer att redovisas vid ett annat tillfälle.

Församlingsboken
Ny medlem

Avliden

Alfred Kjellberg,
31 oktober 2021

Karin Eriksson
avled den 23 augusti 2021

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
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Nya konfirmander

Välkommen Alfred
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Kranstillverkning

“Vildsvinsjakt”
en kväll på scouterna
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Stråla i ljus

Stråla i ljus
”Som det strålar från ditt hjärta. Som en motorväg i ljus.
Genom hålet i mitt hjärta kommer räddningen. Genom hålet i mitt hjärta.”

”Som det strålar från ditt hjärta. Som en motorväg i ljus.
Kent ”Hjärta
Genom hålet i mitt hjärta kommer räddningen. Genom hålet i mitt hjärta.”
Kent ”Hjärta”

I jultid är det mycket hjärta. Vi bakar pepparkakshjärtan, och doften av snällhet sprider sig i rummet så
fort vi gläntar på locket. Vi tänker på andra när vi handlar julklappar. Det är också hjärta. Kanske
skänker vi en slant till välgörenhet. Ännu mer hjärta. Vi tänker på Karl-Bertil Jonssons ädla julklapps
bestyr, och nickar sakta. Vi känner värmen och glädjen i hans lilla tilltag, genomsyra vårt hjärta.
Vad strålar från ditt hjärta? Vart är du just nu? Mitt i en paus kanske. Eller på randen till att somna?
Dina ögon är här nu. Vilande i denna mening. En mening som vill peka på en större mening. Meningen
med livet. Genom ett kryphål i hjärtat, här och nu, smyger sig räddningen nära. När vi för en sekund
sänker garden och vågar blotta strupen smyger sig räddningen nära. En räddning som viskar genom
hela vår existens:

”Res dig, stråla i ljus!”
Jes 60:1
Hälsningen är Gudomlig. Den är en gåva inom och kring ditt eget hjärta. Särskilt så här i jultid. Den är till
dig och den existerar av ett enda skäl: Du är människa och du är skapad till Guds avbild. Så enkelt och så
svårt är det. ”Res dig och stråla i ljus!”
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Ekumeniska helgen
28-30 Januari

Fredagen den 28 Januari
kl. 19.00
i Pingstkyrkan.

Göran Larsson
Relationen mellan kristna och judar
Göran är präst och teolog. Han talar om antisemitism och
relationen mellan kristna och judar. Han har fått en rad
utmärkelser och internationella medaljer, Bland annat
“The 1990 Raoul Wallenberg Humanitarian Award” för sitt
arbete med den judisk-kristna dialogen. Han har ägnat
sitt liv åt studiet av judendomen, Gamla testamentet
och andra judiska skrifter. Han är teologie doktor,
filosofie hedersdoktor och tidigare direktor för
Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Lördagen den 29 Januari
Kl. 19.00
i Svenska Kyrkan

Ingela Jansson
Om sina 8 år i fängelse i Kality
Ingela växte upp som bilhandlardotter i Västergötland
och arbetade som bilförsäljare i många år innan hon
hamnade i kriminella kretsar och häktades för bedrägeri.
I väntan på fängelsedom flydde hon rättvisan i Sverige
för att senare fängslas i ökända Kality i Etiopien.
Hon benådades i februari 2018 och återvände då till
Sverige. I samband med detta valde Ingela att använda
sitt mellannamn, Kristin, som tilltalsnamn

Söndagen den 30 Januari
kl. 10.00

i Equmeniakyrkan
Präster och pastorer medverkar.
Ekumenisk kör

15

Pastor

Pastor och församlingsföreståndare Leslie Ron
nås på tjänstetelefon
070-941 96 00 och e-post:
leslie.ron@equmeniakyrkan.nu
Leslie har ledig helg 26/12, 2/1
samt 13/2.
Vice församlingsföreståndare
Martina Curenstam nås på
telefon 072-301 82 12 och
e-post: martina@curenstam.se
Ungdomsledare
Alfred Kjellberg
Telefon 072-839 91 95
e-post: alfred.kjellberg1@gmail.com
Alfred har ledig helg 25/12, 1/1 och
5/2.

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

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

