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Onsdagar  kl 18.00   Programpunkt kl 19.00.  
Välkommen att njuta av fika, program och gemenskap. 

Onsdag 22/6 – ”Visor i folkton”
Medverkande: Stefan Petzén och Stefan Wikrén.

Onsdag 29/6 – ”Någonstans mellan dur och moll”
Medverkande: Jenny Henningsson.

Onsdag 13/7 – ”Upp i skyn”
Medverkande: Anders Bertling sjunger sånger av Magnus Nydén,  
tonsatta av Anders Bertling.

Onsdag 27/7 – ”En sångskatt” av andliga visor och läsarsånger
Medverkande: Bengt och Ingalill Ågren, Bengt Sandahl och 
Lars-Göran Ottosson.

Onsdag 3/8 – ”Ebb och flod”
Medverkande: Ebba Hulebo mfl spelar och sjunger.

Ebb & flod är en kvartett med sång, keys, trummor och bas som 
spelar jazz och soul på deras sätt. De träffades under ett år på 
Kaggeholms folkhögskola och spelar tillsammans fortfarande.  
Ebb & flod ska upplevas i nuet, musiken skapas på plats och man 
kan aldrig vara redo för deras lekfulla sätt att musicera! Det finns  
en spelglädje som utan tvekan kommer smitta av sig, så spetsa 
öronen för det här vill ni inte missa!

Hönökonferensen 2022  2 -10 Juli
Årets tema är:  ”Blicken på Jesus”  Har du inte möjlighet att besöka 
konferensen på plats kan du se den www.honokonferensen.se

 Medverkande: Barnmöten:  Martina Lardmo - Victoria Wikberg  

 Kvällsmöten:  Fredrik Lignell - Ida Maria Brengesjö 

 Nattmöten:  Johanna Samuelsson - Anton Ahlmark 

 Bibelstudier:  Sara Spenceer -  Stefan Gustavsson - Isak Spjuth

Café på

kvällar
Ledarfest
Onsdag 15/6 kl 19.00 på Tre Björkar. 
För alla Equmenialedare

Bön i Equmeniakyrkan 
Söndag 19/6 och 21/8 kl 18.00
Det finns mycket vi behöver  
be för i dessa tider vi lever i.  
Men vi vill särskilt be för vår  
församling och för våra ledare 
i de olika grupperna samt för 
personliga böneämnen.

”Ladda”- en ledardag 
Boka redan nu in Lördagen 
den 15/10 i din kalender för 
en ledardag i Värnamo. 
En dag för alla i ledaruppdrag, 
både i församling och Equmenia.  
En mötesplats för inspiration och 
växt, gemenskap och gudsmöten. 
Dagen innehåller storsamlingar, 
valbara seminarier, tid för samtal, 
fika och gudstjänst. Delar av inne-
hållet är gemensamt i form av 
digitala sändningar, medan övrigt 
program är lokalt.

Storstädning “del 2”    Lördag 10/9 kl 08.00

I våras städade vi Tre Björkar både inne och ute  
och även ute vid kyrkan. Nu är det dags för del 2  
som avser städning inne i kyrkan. Huvudansvaret  
ligger på grupperna men alla är hjärtligt välkomna  
att städa, fika och umgås.   

Grupp 2: Bäckegård 
Grupp 3: Henningsson 
Grupp 4: Hultqvist, Sjöman, Thelin 
Grupp 5: Nydén 

Information om vad varje grupp är 
ansvariga för kommer till gruppansvarig 
närmare städdagen. 

15 Junikl 19

19Junikl 18

21 Augkl 18

15 Okt

10 Septkl 8

27 Aug
är 

BARNFESTIVALEN
ÄNTLIGEN TILLBAKA

Du behövs som funktionär
Anmäl dig till Andreas H
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Pastorns funderingar

Det är något speciellt med sommaren  
Visst har varje årstid sin egen charm men sommaren sticker 
ut på många sätt. Att njuta av solen och tillbringa mer tid 
utomhus ger en känsla av frihet. Men självklart, allt har 
sina nackdelar även när man tänker på sommaren.

Jag är inte så intresserad av trädgårdsarbete. Jag tycker inte det är så roligt att klippa gräs 
och buskar, plantera nya växter eller hålla på och plocka mördarsniglar. Något jag upptäckte 
häromdagen när jag klippte gräset var att vi har många maskrosor på vår gräsmatta. Usch 
vad jobbigt! Då är det bra att ha en gräsklippare så man kan köra över dem och klippa bort 
alla dessa gula blommor. Men maskrosorna har en förmåga att resa sig upp igen om man 
inte tar upp dem från roten. De har även en förmåga att sprida sig så oerhört.

Medan jag klippte gräset funderade jag ganska länge just på maskrosorna. Tänkte att det finns 
positiva och negativa saker man kan lära sig av dem. Det positiva man kan lära sig är uthållig-
heten, att inte ge upp trots alla odds. Det är känt att maskrosorna kan växa nästan var som 
helst till och med på hårda ytor om de bara får lite näring. Sedan är det så att maskrosor har  
en funktion i naturen, de är bra för insekter. Det negativa med maskrosor är att de sprider sig  
så mycket och många vill inte ha dem växande i sin trädgård. 

Man kan fundera lite på vad det är vi sprider i vår omgivning och i våra relationer. Är det 
positiva tankar eller negativa tankar? Är det tro och hopp trots motgångar och svårigheter?  
Som församling tycker jag att vi har en viktig uppgift och det är att förmedla tro och hopp i vår 
tid. Visst, ibland vill vi ge upp och det kan kännas svårt. Men vi har en Gud som alltid är vid vår 
sida i framgång och motgång och vi får också stödja och hjälpa varandra i vår gemenskap.

Låt Gud uppfylla dig med glädje, vila och ro, denna sommar. Låt Gud ge dig maskrosornas 
uthållighet och låt Gud ge dig tro och hopp inför framtiden.

”Var uthålliga i bönen” Kolosserbrevet 4:2 

”Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt.” Romarbrevet 8:25 

”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom  
  den heliga andens kraft.” Romarbrevet 15:13

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er  
en framtid och ett hopp.” Jeremia 29:11

Leslie Ron
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Ordförande har ordet

Mötesplats
”Jag ska tänka på dig idag”, säger vi ibland till varandra. Särskilt om det är något svårt den vi 
talar med ska gå igenom. Vi vill trösta. Vi vill ge hopp och mod. Vi vill säga att vi är med under 
dagen. Om inte fysiskt så i alla fall i tanken. Och att den vi talar med inte är fullt så ensam som 
han eller hon kanske känner sig. Det är fint. Men det händer någon enstaka gång ibland, att jag 
är modigare än så, och säger det jag egentligen vill säga.

”Jag ber för dig idag.” 
Det är orden jag vill säga. Och då blir allting plötsligt oändligt mycket större och handlar inte 
bara om mig och mina begränsade tankar och önskningar. Tillvaron vidgar sig.

Att be för en vän är som att vandra tillsammans med honom eller henne, sida vid sida, till en 
mötesplats där det inte är bara vi två. 

Många tycker att det kan vara svårt att be, trots att bönen kanske är ett av den troende män-
niskans viktigaste språk. I alla religioner är bön ett sätt att tala med Gud. 

Vi ber på många olika sätt. Och i olika traditioner gör vi olika. Det kan ibland upplevas obekvämt 
att dela någon annans tradition. Det finns inget rätt sätt. Ibland kan bönen vara det enda man 
kan göra när alla andra möjligheter är uttömda. Bön kan vara att bli sedd, och bön kan sätta 
krafter i rörelse. I bönen bär vi människor varandra. Bön är också en aktiv handling och det 
kraftfullaste redskapet vi fått ur Guds verktygslåda. ”Bön är en kraft som kan förändra världen”.

I bönen finns ett moment vi kallar förbön och som innebär att man ber för människor eller för 
situationer i världen. Där har vi möjlighet att komma till mötesplatsen. Och be för någon annan. 
Vi skapar ett rum att mötas. När böner blir drömmar och drömmar blir böner och man får lyfta 
fram dem i ljuset inför Gud och människor, blir vi ett. Vetskapen om att vi inte är ensamma bär 
oss. Det ger oss kraft och kan ge oss livet tillbaka.

Det finns stora behov och många att bära i bön. Det finns fullt av M utmed vägkanten. 
M som i Medmänniska. M som i Möjlighet. M som i Mötesplats. 
3M som kan förändra din sommar! 

Sommarhälsningar från styrelsen      /genom Per Haskel
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Missionsrådet

Spring för Ukraina!
Det lopp som missionsrådet planerat för insamling till Ukraina 
blev en riktig succé. 

”Spring för Ukraina”, söndagen den 15 maj, lockade cirka 80 löpare till Tre Björkar. 
Alla åldrar fanns representerade. Före detta elitfriidrottaren Henrik Skoog som är uppvuxen 
i Smålandsstenar var också med och sprang loppet. Löparna sprang en runda på 1,3 kilo-
meter, så många varv man orkade och hann på 60 minuter. Alla löpare var sponsrade med 
någon summa/ varv som går till insamling för Ukraina genom Equmeniakyrkans katastroffond. 
Påhejade av supportrar och sponsorer sprang löparna in cirka 70 000 kronor. 
Vi vill tacka alla motionärer, sponsorer, funktionärer och serveringspersonal som har hjälpt till 
och gjort det möjligt att samla in pengarna till Ukraina. 

/Missionsrådet
 Ulla-Britt, Lena, Ingela S, Martina och Maria

Ett speciellt tack till Missionsrådet som kom med 
idéen och planerade det hela.  

Vilken fantastisk fin dag det blev på alla sätt!
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Equmenia 
Söndagsskolan har haft avslutning med utflykt till ”Bibelns värld” 
söndagen den 8 maj. En jättefin utfärd som gav mersmak. Intressant och 
upplevelserikt. Scout bjöd in till en kväll med spårning för föräldrar och 
församlingsmedlemmar. Det var många som kom både föräldrar och från 
församlingen. Det kändes positivt med tillfällen till möten, samtal och 
andakt. Spårarscout har haft hajk på Lia och Tre Björkar med paddling 
och lägerbål. Upptäckarscout åker på scoutläger till MHF:s gård Näs vid 
St Färgen under Kristi Himmelsfärdshelgen. Äventyrsscout åker på läger 
med region väst i sommar. Ett 25-tal ungdomar hade avslutning med 
Slash den 20 maj med ”Fångarna på gården” i Boarp. Mycket uppskattat! Även tonåringar från Gnosjö 
tillsammans med vår tidigare ungdomsledare Ludvig Halje var med. Trevligt!   Allt gott // Alfred

Verksamheten 
Verksamheten är igång som vanligt igen efter pandemin. Både avseende 
församlingen och Equmenias verksamhet. Konfirmanderna var på ett bra 
läger på Shalom. Lördagen den 14/5 var det konfirmation i Torghuset och 
fullt hus med 20 konfirmander och 340 personer. Från och med söndag 
15/5 kommer gudstjänsterna att vara på Tre björkar. Under juli månad  
blir gudstjänsterna i samarbete med Pingstkyrkan. Det blir Cafékvällar på 
Tre Björkar men inte varje vecka.  
Leslie och Alfred har varit på givande med-arbetardagar på Hjortberga. 
Alfred fortsätter ungdomsledarutbildningen till hösten.  
För senaste nytt se annonsering på hemsidan och sociala media. 
 

Styrelsen informerar

Styrelse och UR  
Styrelsen och Ungdomsrådet har haft sitt gemensamma visionsmöte. Vi lyssnade på kyrkoledarna 
i sista delen i Färdplan. Det handlade om ledarskap och herdeskap. Vi diskuterade frågeställningar 
i grupper. Vi konstaterade att det har varit givande samlingar och diskussioner och att vi behöver 
fortsätta detta arbete. Vilka är vår tids utmaningar och behov? Hur möter vi människor i samhället 
och hur når vi ut till fler? Hur utformar vi gudstjänsterna så att alla åldrar känner sig välkomna och 
delaktiga? Bra frågor att fundera vidare kring.

Ekumenisk styrelseträff  
Styrelsen har tillsammans med Pingstkyrkans styrelse och Kyrkorådet träffats i Pingstkyrkan för  
gemensam planering och avstämning. Det informerades bland annat om hur församlingarna bedrivit 
sina verksamheter under pandemin och vilka organisatoriska förändringar och personalförändringar 
som ägt rum. Vi har många ekumeniska samlingar som diskuterades. 

Fastighetsrådet 
Det har byggts fasta bänkar på verandan på Tre Björkar. Det blev mycket bra. Stort tack till våra glada 
pensionärer som fixat detta! Borden är fastskruvade i golvet. Det finns 12 lösa stolar kvar sedan in-
brottet. Dessa tas in efter varje samling. Vi har nästan slitit ut tyget i kyrkbänkarna. Det får vi se som 
positivt. De största hålen i det nötta tyget har lappats och lagats. Nu håller de några år till.  
Ett stort tack till Lena Fredriksson och Kjell Sture! Fastighetsrådet håller på att sammanställa en lista 
på ytterligare behov av åtgärder på Tre Björkar och i kyrkan som vi tillsammans får hjälpas åt att fixa 
framöver.



#Tagga en ljudtekniker!
”För högt ljud, för lågt ljud, för lite medhörning, rundgång, 
för mycket bas …” Att sköta ljudet i kyrkan är nog inte alltid 
enkelt, och det kanske inte är varje söndag man blir upp- 
skattad. Men trots det åker hundratals frivilliga till sina 
kyrkor varje vecka och gör så att vi andra kan ta del av 
predikan, bön, musik och sång. Kan vi inte ta en stund och  
uppskatta dem?  Tagga en ljudtekniker som gör ett kanonjobb!

Vårt gamla analoga mixerbord i kyrkan är i behov av förnyelse. 
Styrelsen har beslutat att uppgradera till ett modernare digitalt 
mixerbord med förbättrade möjligheter och digital ljudkvalitet. Daniel Henningsson har fått i 
uppdrag att presentera ett lämpligt förslag för styrelsen enligt de önskemål som finns.

Efter problem med att mikrofoner försvinner på Tre Björkar, har ljudgruppen satt ett lås på det vita 
skåpet i förrådet bakom scenen på Tre Björkar. Nyckeln förvaras på en spik på gögersidan i städ-
skåpet i köket. Om man vill använda ljud när man hyr Tre Björkar får man aktivt anmäla detta vid 
bokning.
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Öppen Kyrka – mångfald och integration
”Öppen Kyrka” är vårt integrationsarbete. Här träffas vi för att samtala, 
skapa kontakter och hjälpa nyanlända in i samhället. 
Öppen kyrka har haft tre samlingar under våren. Intresset har inte varit så stort  
som tidigare och det har inte heller kommit så många flyktingar från Ukraina till vårt 
närområde. Vi pausar verksamheten över sommaren tills vidare.

Kyrkokonferensen 2022 
I år tar vi med oss det vi lärt oss och de goda erfarenheter vi har från 
de två senaste konferenserna och kombinerar det med att äntligen 
få mötas tillsammans till gudstjänster, förhandlingar och mycket mer 
under konferensdagarna. Därför kommer vi att börja vår konferens 
i det digitala verktyget VoteIT onsdagen den 10 augusti. Fredagen 
den 12 augusti stängs VoteIT och förhandlingarna övergår till plenum 
i Vårgårda. Ombud behöver finnas med både i VoteIT och på plats i 
Vårgårda för att delta i alla beslut. 

Församlingens missionär Gunilla Eliasson kommer hem till konferensen i Vårgårda för att bli ordi-
nerad till pastor. Visst vore det roligt att vara med då! Vi är i behov av ombud som kan vara med  
på konferensen. Det är mycket inspirerande att vara ombud på och vår församling har möjlighet att 
skicka två ombud. Det är också möjligt att två familjer deltar, där den ene i familjen är ombud och 
den andre deltagare. Hör snarast av dig till valberedningen Stefan Ström eller våra ordförande Kjell 
Sture eller Per Haskel om du har möjlighet och är intresserad. 



Kalender 
Juni
05 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Alfreds drängar
07 Tisdag 09.00 Ekumeniskbön i Pingstkyrkan
09 Torsdag 14.45 Andakt på Hagagården
12 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Ebba Hulebo
14 Tisdag 09.00 Ekumeniskbön i Pingstkyrkan
15 Onsdag 19.00 Ledarfest för alla Equmenialedare. På Tre Björkar
16 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
19 Söndag 10.00 Gudstjänst på  Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Liwija Edin.
 18.00 Bön i Equmeniakyrkan för församling och ledare samt personliga böneämnen
22 Onsdag 18.00 Cafékväll på Tre Björkar. “Visor i folkton i aftonstund” 
  Stefan Petsén och Stefan Wikrén.
24 Juni  Midsommarafton. Vi hänvisar till Strandgården, Halmstad
26 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björlar. Leslie Ron. Sång Sayaka Oguni
29 Onsdag 18.00 Cafékväll på Tre Björkar ”Någonstans mellan dur och moll” Jenny Henningsson

Juli 
2-10 Juli  Hönökonferensen 2022 - tema “Blicken på Jesus”  
   Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningarna på 
   https://honokonferensen.se/
03 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Sven-Olle och Kicki Spång, nattvard.  
   Pingstkyrkan ansvarar
07 Torsdag 14.45 Andakt på Hagagården
10 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Lasse Siggelin predikar och sjunger
13 Onsdag 18.00 Cafékväll på Tre Björkar. ”Upp i skyn” Anders Bertling sjunger sånger med 
   texter av Magnus Nyden tonsattta av Anders Bertlin
14 Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
17 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Sven-Olle och Kicki Spång, nattvard.  
   Pingstkyrkan ansvarar
24 Söndag 10.00 Ekumenisk Gudstjänst på Tre Björkar. Agneta Helge
27 Onsdag 18.00 Cafékväll på Tre Björkar. ”En sångskatt” av andliga visor och läsarsånger 
   Bengt och Ingalill Ågren, Bengt Sandahl och Lars-Göran Ottosson.  
31 Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Bernt Nyman.  
   Pingstkyrkan ansvarar
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Augusti
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03  Onsdag 18.00 Cafékväll på Tre Björkar. Ebb & flod sjunger och spelar.
   Ebba Hulebo mfl spelar och sjunger.
04  Torsdag 14.45 Andakt på Hagagården
07  Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Torsten Gunnarsson predikar och sjunger
09  Tisdag 09.00 Ekumeniskbön i Equmeniakyrkan
10-14   Kyrkokonferensen Kyrkokonferensen. Inledningsvis digitalt,  
   sedan på plats i Vårgårda
11  Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
14  Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Leslie Ron, nattvard. Sång Sofia Willstrand
16  Tisdag 09.00 Ekumeniskbön i Equmeniakyrkan
21  Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Manfred Hulebo   
  18.00 Bön i Equmeniakyrkan för församling och ledare samt personliga böneämnen
23  Tisdag 09.00 Ekumeniskbön i Equmeniakyrkan
27 Lördag 11-17 Barnfestivalen - Äntligen tillbaka!  
   Ett arrangemang av Equmeninakyrkan och Pingstkyrkan tillsammans
28  Söndag 10.00 Gudstjänst på Tre Björkar. Leslie Ron. Sång Magdalena Odén
30  Tisdag 09.00 Ekumeniskbön i Equmeniakyrkan

September 
01  Torsdag 14.45 Andakt på Hagagården
04  Söndag 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Alfred Kjellberg. Lovsång.
06  Tisdag 09.00 Ekumeniskbön i Svenska kyrkan
08  Torsdag 14.30 Andakt på Mariagården
10  Lördag 08.00 Storstädning
11  Söndag 10.00 Gudstjänst tillsammans med konfirmanderna i Equmeniakyrkan. Sång Ewa Odin
13  Tisdag 09.00 Ekumeniskbön i Svenska kyrkan
16  Fredag 19.00 Ekumeniska helgen. “Relationen kristna-judar, antisemitism och Bibel”
   Göran Larsson i Pingstkyrkan.
17  Lördag 19.00 Ekumeniskahelgen. Ingela Jansson berättar om sina 8 år i Cality
   i Smålandsstenar kyrka.
18  Söndag 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Präster och pastorer medverkar.

Med reservation för eventuella ändringar.
För aktuellt program se vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar
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Lite fakta kring våra tidigare 
digitala Gudstjänster 
Under pandemin kände vi ett stort behov 
av gemenskap och att samlas för Gud-
stjänst, andakt, bön och information. Vi 
bestämde oss för att försöka möta ett nytt 
behov. Vi lärde oss ny teknik och att göra 
videoinspelningar och livesändningar. 
Flertalet sammanträden med styrelsen 
hölls också via digitala möten. Det gick lite knackigt i starten. Vi började med kortare andakter med 
hälsningar från våra Equmeniagrupper, därefter andakter och snart även med Gudstjänster som 
församlingen kunde titta på genom att spela upp YouTube-klipp på nätet. Även ljudkvaliteten förbät-
trades stegvis. 

Livesändning och video är en bra service till de som inte har möjlighet att komma till kyrkan, och 
något som sänker trösklarna då personer som är nyfikna kan få en uppfattning om hur det är i 
förväg. Det visade sig vara en bra väg att upprätthålla församlingsgemenskapen men också för att  
nå nya kontakter utanför kyrkan. 

När man tittar till statistiken på församlingens YouTube kanal blir man lite häpen. Vi har hittills  
haft totalt 24 690 visningar med en visningstid på 2671 timmar! Det motsvarar 112 dygn i sträck, 
24 timmar om dygnet. Under den tiden har olika personer tittat på andakter och Gudstjänster från 
Equmeniakyrkan i Smålandsstenar. Fantastiskt! En tredjedel är egna prenumeranter. Det är alltså 
betydligt fler tittare utanför församlingen än församlingens egna prenumeranter. 37 visningar har 
varit i Japan, 83 visningar i Equador och resten i Sverige. 20% av tittarna har varit under 40 år och 
42% över 65 år. Även om vi inte publicerat någon ny video de senaste månaderna har vi den senaste 
månaden haft 135 visningar och 8 timmars visningstid. Folk har fortsatt att titta på våra tidigare 
livesända andakter och Gudstjänster. Leslie har kollat upp statistiken på Repet och sett att under 
pandemi åren 2020-2021 fick vi 11 nya medlemmar i församlingen. Så glädjande! Det är nästan så 
att man kan fundera om vi nått ut längre, utanför kyrkans väggar, mitt under pågående pandemi, 
trots att vi inte kunde träffas? Visst blir man lite häpen?    

mer info från styrelsen

Se våra tidigare livesändningar och andakter på vår YouTube-kanal 
Vi har tidigare delat våra Gudstjänster och samlingar från olika Equmenia grupper på församlingens 
YouTube-kanal. Du har fortfarande möjlifghet 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”. 



11

“Du är kallad till årsmöte för Hembygdsföreningen i Smålandsstenar. Hembygdsparken, söndag den 
22 maj kl. 15.00. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Underhållning av CD-bröderna. Välkommen!”

Kallelser ser väldigt olika ut. De väcker olika känslor; glädje, engagemang, tristess. Ofta är kallelser 
formella. Vissa är tvingande. Ibland går vi på det vi blivit kallade till för att vi vill, men ofta även för 
att vi tycker att vi borde. Ibland hamnar kallelsen i papperskorgen.

Vi har alla fått en kallelse. Jesus formulerar sig enkelt och säger: ”Följ mig.” Det är ingen särskild 
utsatt tid eller plats, ingen utlovad underhållning. Den är inte tvingande utan sägs som en uppman-
ing. Den här kallelsen är olika alla andra, för det är en kallelse som handlar om relation, att komma 
nära, att lära känna. 

Att hörsamma en kallelse innebär att bli en efterföljare, att gå i någons spår. Men man följer inte 
efter vem som helst, för då vet man aldrig vart man hamnar. 

Alla människor lämnar spår efter sig. En del lämnar kärleksfulla minnen, goda gärningar, tacksamhet. 
En del lämnar ilska bitterhet och olösta konflikter i sina spår. En del lämnar till och med död, för-
skräckelse och hat, vilket vi fått se i samband med kriget i Ukraina. Somliga människors spår minns vi 
någon generation framåt. Andra utplånas fortare eller gör intryck ännu längre. Det är ganska otroligt 
att någon kan lämna spår som finns kvar fortfarande efter mer än tvåtusen år. Det lyckades Jesus 
med. Och vad lämnade han då för spår?

Bibeln är full av tröst och uppmuntran till oss. Himmelriket är nära, det finns inom er sa Jesus. Var 
inte rädda. Jag är med er alla dagar intill tidens slut. Kom till mig alla som är tyngda av bördor så 
skall jag skänka er vila. 

Om man tittar på Jesu liv, vad gjorde han? - Han såg människor, lyssnade, kände medlidande med 
de svaga. Han ingöt hopp i deras hjärtan, gav förlåtelse och upprättelse, botade människor, till både 
kropp och själ. Brydde sig om både vardagsbekymmer som mat i magen och större bekymmer, som 
var man ska spendera sin evighet efter döden. Jag tror faktiskt inte att det finns någon som har 
lämnat ljusare spår än han.

”Följ mig”, säger Jesus. Låt inte den kallelsen hamna i papperskorgen, utan låt den få föra dig ett 
steg närmare Jesus för varje dag. 
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Slash avslutning

Gudstjänst och kyrkkaffe
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Scout gudstjänst

Scouthajk
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Söndagsskolan på Bibelns värld

Konfirmationshögtid
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För all omsorg vi fått möta när Hans lämnat oss och nu är hemma hos Gud.
På många olika sätt har ni visat att ni delar vår saknad men också vår  

tacksamhet över det långa meningsfulla liv Hans fick leva.
 

Vårt varma Tack
Ruth, Stefan och Elisabeth med familjer.

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

Utträde
 

Elie Chmeis 12 maj 2022

Avliden
 

Hans Ström
avled den 31 Mars 2022

TACK!

Soluppgång över Fållinge
Foto: Anna-Stina Moberg Svensson

16-18 September

Göran Larsson 
Relationen mellan  
kristna och judar

Ekumeniska helgen

Ingela Jansson     
Om sina 8 år 

i fängelse i Kality

Fredag 16/9 kl.19 i Pingstkyrkan - Göran Larsson
Lördag 17/9 kl.19 i Smålandsstenar kyrka - Ingela Jansson
Söndag 18/9 kl.10 i Equmeniakyrkan



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 29/5, 2-3/7 
och semester 5/7 - 9/8, ledig 
helg 3-4/9.

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  
27-29/5, 10-12/6, 24-26/6  
och semester 5-27/7.

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

Instagram: 
Equmeniakyrkan Smålandsstenar


