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En ny vår med samma budskap.

Jag läser inte veckotidningar i någon 
nämnvärd utsträckning så nästa me-
ning är en vild gissning utifrån det man 
kan läsa på framsidorna när man köar i 
mataffären. Veckotidningar handlar ofta 
om människor som brutit upp från sitt 
gamla liv, sin gamla relation, sitt gamla 
jobb, sin gamla situation, även om det 
finns undantag.  
 
nåväl, även om jag har fel om detta finns ju 
alltid filmer och böcker. Hur många av dem 
handlar om någon som tidigt i livet hittade 
det värdefulla och ägnade resten av det åt 
att hålla kvar i det och att gräva djupare 
där man står? 
 
det kanske allra viktigaste vi gör i equme-
niakyrkan Hestra – ja nu har vi ett nytt 
namn, men bakom det är det mesta sig 
likt – det är att hålla fast vid det goda vi fått 
och uppmuntra alla att inse storheten i det 
redan givna. nu är det vår och det inne-
bär påsk och pingst, påminnelser om de 
största av alla gåvor. det behövs inget nytt 
budskap. Jesus som dog på korset för att 
rädda världen och uppstod som en påbör-
jan av den nya skapelsen är det bästa  
som finns.  
 
 

det behövs ingen ny ande. anden som 
kom till de första kristna på pingstdagen för 
snart 2000 år sedan är hos oss också idag. 
det vi behöver är ”more of the same”, mer 
av det vi redan fått.

nu tar jag inte för givet att alla som läser 
dessa rader känner igen sig i dem. den 
som inte ännu upptäckt hur gott detta bud-
skap är och hur anden kan ge livet smak 
av Guds rike välkomnas av Gud själv att få 
ett nytt liv, på ett djupare och viktigare plan 
än vad veckotidningarna (möjligen) skri-
ver om, på ett mer fantastiskt sätt än vad 
böcker och filmer (ofta) beskriver. Låt inte 
lura dig av att det budskapet låter likadant i 
år som förra året. det är bra nog att uppre-
pas varje år.

 
 
 

Lars Gunther 
Pastor/föreståndare
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Guds son uppenbarade sig för 
den kritiskt granskande journalis-
ten på ett oväntat sätt. Charlotte 
Rørth var inte en andlig sökare, 
men vid ett besök i ett spanskt 
kapell i Ubeda i Spanien mötte 
hon Jesus. Det var ett reellt möte, 
utanför tid och rum, i en annan 
dimension och det har förändrat 
hennes liv. 
equmeniakyrkan har i år sin Kyrko-
konferens i malmö (21-23 maj). På 
kvällen den 22 maj kommer det att 
hållas ett intressant samtal i Stadion-
kyrkan. Britta Hermansson samtalar 
med den danska journalisten och 
författaren Charlotte rørth, som 
berättat om sin personliga religiösa 
upplevelse i boken ”Jag mötte Jesus 
– bekännelser av en motvilligt troen-
de”. Samtalet ingår i podcast-serien 
som kallas Brittas vardagsrum.

I sin bok berättar Charlotte hur hon, 
som ateist och kritiskt granskande 

journalist hanterar denna upplevelse 
efteråt. Hon funderar på om det kan 
ha varit en psykos, depression, en 
eventuell tumör, eller kanske epilep-
si? men läkare konstaterar att hon 
varken har det ena eller det andra.

Charlotte läser mycket andlig lit-
teratur för att ta reda på om andra 
haft liknande möten. Peter Halldorfs 
bok ”Drick djupt av anden” gör stort 
intryck på henne. Hon läser även Jo-
hannes av Korset och Jonas Gardell 
m.fl. och hon upptäcker att de har 
mycket gemensamt med henne själv. 
Hon upplever en stor lättnad över att 
andra upplevt detsamma även om 
det också finns en ensamhet i det 
hon upplevt. men, skriver Charlotte, 
jag har alltid med mig mötet med 
Jesus, oavsett var jag befinner mig. 
mötet kan inte raderas.

Charlotte rørth säger att hon har ett 
ansvar att förmedla det hon upplevt. 
men slutsatserna får andra stå för.

Jag och vi alla, är en del av skapel-
sen, vi är i Gud. Guds rike är ingen 
himmel vi hamnar i när vi dör. det 
är ett sätt att vara vid liv, att veta 
att Gud är inom oss allesammans 
och därför har vi både honom inom 
oss tillsammans och är människor 
tillsammans, säger Charlotte.

Boken om ett mötet med Jesus är en 
personlig, existentiell berättelse om 
tro och tabu. religiösa upplevelser 
och erfarenheter är något av det 
mest privata och ett känsligt ämne 
att samtala om, särskilt i Skandina-
vien. Hennes berättelse kom ut som 
bok i danmark 2015 och har blivit en 
stor läsarsuccé.

Vill du lyssna på samtalet mellan 
Charlotte rørth och Britta Hermans-
son kan du besöka Kyrkokonferen-
sen i maj eller lyssna på podcasten 
”Brittas vardagsrum” lite senare.

I BrIttaS VardaGSrum 

Charlotte Rørth, Journalist 
och bokens författare.

- Ett oväntat möte
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2020KyrKOKOnFerenSen

Kyrkokonferensen är det årsmöte 
som utgör högsta beslutande organ  
i equmeniakyrkan. till kyrkokonferensen 
får varje församling sända ombud efter 
medlemstal. det gör kyrkokonferensen 
till Sveriges största ombudsförsamling. 

Malmö 21-23 maj

Fikapaus Förhandlingar 
Budget och verksamhetsplan 

Aktiviteter för barn Seminarier 

Gudstjänster och andakter 

Ny trio föreslås som kyrkoledare

Hur överlever din tro gymnasiet? 

Dessa mina minsta, om barnens 
rättigheter till jordens yttersta gräns

Puls ”Challange about Jesus”

Livliga diskussioner på samtalstorget

I ständig förändring  
- Hur tar vi barns & unga vuxnas  

andlighet på allvar i våra församlingar
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Mars
4	 Onsdag	19.00	Lennart Davidsson, 
 Vandring 1410 km genom fjällvärlden.

8		 Söndag	10.00	Gudstjänst, Arne Henrysson. 
 Sång, Evelina Nyström, Tobbe Lundin,  
 Peter Åsljung, Nicklas och Pia Skogsberg 
 Månadsoffer, Söndax, Kyrkkaffe

10		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

15		 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther. 
 Söndax, Kyrkkaffe, 

17		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

22	 Söndag	10.00 Gudstjänst, 
 Sven-Arne Svenningsson, Sång Elisabeth Litborn,  
 Claes Holmberg, Insaml Pastors- och Diakon- 
 utbildningen, Söndax, Kyrkkaffe

22		 Söndag	18.00 Bön och lovsång

24		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

26		 Torsdag	14.30 Andakt på Hestragården

29		 Söndag	10.00 Tillsammansgudstjänst. 
 Lars Gunther, Sång PUMA, Kyrkkaffe

29		 Söndag	18.00 Evangelistkvartetten, Servering

31		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

April
2		 Torsdag	19.00 Körövning

5		 Söndag	10.00 Gudstjänst, Johan Einarsson. 
 Sång Maria Viktorsson, Månadsoffer, Söndax,  
 Kyrkkaffe

7		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

8		 Onsdag	19.00 Körövning

9		 Skärtorsdag	18.00 Ekumenisk nattvards-
 gudstjänst i Norra Hestra Kyrka, Agneta Helge,  
 Lars Gunther

10		 Långfredagen	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther

12		 Påskdagen	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther. 
 Sång av kören, Kyrkkaffe

13		 Annandag	Påsk	16.00 Kerstin Jonsson 
 berättar om sina 10 veckor i Australien

14		 Tisdag	18.00	Bön i Oasen

16-24 Resa till Vitryssland

18		 Lördag	08.00 Arbetsdag vid kyrkan, ute och inne

19		 Söndag	10.00 Gudstjänst Ingela Tausson, 
 Sång Evelina Nyström, Samuel Nyström,  
 Emil Åkerlund, Insaml Nationellt arbete, Söndax,  
 Kyrkkaffe

21		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

25		 Lördag	10.00 Vitryssland I focus. New Life 4 You.
 Bussresa till Donsö. Se separat ruta

26		 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther. 
 Sång Emmie Josefsson, Missionsrutan  
 Vitryssland, Söndax, Kyrkkaffe,  
 Utgångskollekt Vitryssland

28		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

30		 Torsdag	14.30 Andakt på Hestragården
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Maj
1-3		Fredag	–	Söndag Servicehelg på Strandgården, 
 Anmälan till Inga-Maj Lennartsson

3	 Söndag	10.00 Gudstjänst med nattvard, 
 Oskar ”Hobbe” Jonasson. Sång Tintin Jonasson,  
 Månadsoffer, Söndax, Kyrkkaffe

5	 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

10	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Torsten Gunnarsson, 
 Sång Frank Ambjörnsson, Söndax. Kyrkkaffe

12	 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

14	 Torsdag	18.15 Equmenias vårfest i Åparken

17		 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther, 
 Sång Alexandra Palmquist,  
 Missionsrutan Strandgården, Kyrkkaffe, 
 Utgångskollekt Strandgården

19		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

24		 Söndag	10.00 Gudstjänst, 
 Per Anders Pea Karlsson, Värnamo

26		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

28		 Torsdag	14.30 Andakt på Hestragården

30		 Lördag	16.00 Konfirmationsgudstjänst, 
 konfirmanderna och ledarna. Tårtbuffé för  
 konfirmander och anhöriga

31		 Söndag	10.00	Konfirmationsgudstjänst 
 i Stengårdshults kyrka, konfirmanderna och ledarna
 
Juni
2		 Tisdag	18.00	Bön i Oasen

6		 Nationaldagen	10.00 Nationaldagsbön, 
 Isabergstoppen

7		 Söndag	10.00 Gudstjänst med nattvard, 
 Lars Gunther, Månadsoffer, Kyrkkaffe

9		 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

Arbetsdag
Lördag 18/4Vi städar och gör fint i och kring kyrkan.  Ta med eget fika. 

 
Bön före gudstjänst 

Välkommen till  

bönesamling i Oasen.  

Vi träffas kl. 9.30  

på söndagar och ber  

inför gudstjänsten.

Träf fpunkten 

Torsdagar 16.00 

Gemenskap för alla”

 Kom ihåg!
      Ring en vän, kanske            nu på direkten! 
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Vår  
- ÄVen eFter en Grön VInter

Även efter en grön vinter kommer det en vår. Ja, våren 
har ju i år redan kommit för länge sedan. Eftersom års-
tiderna på vår jord skiljer sig så mycket, så finns ingen 
internationell meteorologisk definition av våren.

men här uppe i norden och för vårt land finns en sådan defini-
tion och den lyder enligt följande: ”Dygnsmedeltemperaturen 
ska under sju dagar i följd vara över noll grader Celsius. Det 
första dygnet i denna sjudagarsperiod räknas då som vårens 
första dygn det aktuella året.” detta är alltså SmHI:s meteo-
rologiska definition av vår i vårt land. när än våren inträder så 
gläds vi alltid och fascineras av skapelsens under i naturen 
varje år. Hur skönt allt är som Gud skapat på vår jord.  
I Jesaja 65:18 skriver Bibelns författare om detta så här: 
”Gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar…”

Även i vår inbjuder vi er alla till ett antal olika arrangemang. 
Här vill jag nämna ett par: Söndagen den 5 april inbjuder 
vi till Öppet hus med utställning i Grimsås kyrka, mel-
lan kl 14.00-17.00. temat för den här dagen är: ”Vad man 
kan göra av trasor”. utställare och värdar för den här dagen 
är Seppo och Ing-Britt Suvinen. Servering och lotterier hela 
dagen, all behållning går till missionskyrkans lokala arbete 
i Grimsås. dagen avslutas kl 16.00 med ett kåseri av Ing-
Britt Suvinen med temat: ”trasmattans historia och livet som 
trasmatta.” efter kl 17.00 är det möjligt för den som önskar 
att ta del av hur materialtillverkning som t.ex. bandgarn och 
sniljegarn går till.

Söndagen den 14 juni har vi fått en 
inbjudan att få hälsa på vår tidigare 
pastor Anders Westman i Frillesås 
och där också få besöka den nybyggda 
Vallersvikskyrkan. Vi åker gemensamt i 
buss, medtag egen matsäck. anmälan 
senast den 1 juni till Göran undevall, 
070-585 61 51.

Mars
1			 Söndag	10:00 Gudstjänst, Göran Undevall, 
  Söndagsskola

19		 Torsdag	18:30 Scoutgudstjänst, Göran Undevall

29		 Söndag	10:00 Gudstjänst Henrik Manfredsson, 
  Söndagsskola

April
5			 Söndag	14:00-17:00 Öppet hus med 
  utställning av textilier, servering, lotterier.  
  16.00 Kåseri av Ing-Britt Suvinen,  
  ”Trasmattans historia och livet som trasmatta.”

9			 Torsdag	19:00 Getsemanestund, 
  Göran Undevall, nattvard

Maj
3			 Söndag	utflykt till Jakob Svensson, 
  Centrumkyrkan i Forserum, avresa 08:30

9	 	 Lördag	09:00-13:00 Städdag

17		 Söndag	08:00 Gökotta på Bäckatorpet, 
  Göran Undevall

21		 Torsdag	Pilgrimsvandring, 
  Kristi Himmelsfärdsdag

Juni
	13-17	juni Scoutläger i Långserum

14		 Söndag Utflykt till Anders Westman, Vallersvik, 
  avresa 08:30

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling
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”-Vad vill du bli när du blir stor?”  
Elin 8år: ”-Bonde eller flyg-
missionär.”  
 
Det var min dröm och det som 
jag skrev i alla kompisböcker: 
Bonde eller flygmissionär. Jag 
blev inte något av det, men 
har nu äntligen fått möjlighet 
att komma ut på min första 
längre hjälpresa, till Uganda 
och Kenya tillsammans med 
hjälporganisationen Gnosjö 
Global Association.  
 
Vilken upplevelse!  
 

Med mig på resan tog jag Max 
och Maja, våra Söndaxdockor, 
som tidigare varit med  
till bl.a. Vitryssland,  
där de besökte den  
söndagsskola, som vi  
då samlade in pengar till. 

Marion och hennes familj 

På vår resa till Afrika fick jag, 
Max och Maja träffa den familj 
som Söndax nu stöttar. De 
bor i ett slumområde utanför 
Ngong, Kenya. Här bor mamma 
Marion ensam med sina 7 barn, 
efter att mannen lämnat dem.  
 
Den äldsta dottern jobbar och 
försörjer familjen. De bor i ett 
plåtskjul och äter enkel mat, 
men barnen får möjlighet att 
gå i skolan. Söndax är via GGA 
med och stöttar mamman så att 

 
 

hon på nytt kan starta upp sitt  
lilla försäljningsstånd.  
 
Hon var tvungen att stänga 
ner när de höjde avgiften för 
ståndet och sedan dess har 
hon inte haft något jobb och 
familjen har verkligen fått leva 
sparsamt, men glädje och kär-
lek saknades det inte i hemmet.  
 
Barnen älskade våra dockor och 
de fick många kramar. En under-
bar familj som visade att omtan-
ke är mer värt än dyra saker. 

MAX OCH MAJA PA RESAMAX OCH MAJA PA RESAMAX OCH MAJA PA RESAMAX OCH MAJA PA RESAMAX OCH MAJA PA RESAMAX OCH MAJA PA RESAMAX OCH MAJA PA RESAMAX OCH MAJA PA RESA
.

Söndax skickar iväg 
Max och Maja på resa.
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”Musongos” 
( = vitingar) på besök  
i slummen.  
Som att leva på scout-
läger hela tiden, ingen 
dusch och  
gemensam toalett  
( = hål i marken) med 
flera andra. 

Vi besökte olika Hälsocenter där all vård fanns på samma 
ställe och samtidigt saknades mycket material. Persona-
len var hängiven, men pengarna räckte sällan till allt de 
behövde. Vi fick vara med och skänka lokalbedövning, 
mediciner, omläggningsmaterial, sugklocka och allt annat 
som vi tar för givet i svensk sjukvård. När det inte finns 
bedövning måste man ibland sy ändå…

Ett viktigt arbete som dessa hälsocenter jobbar med är 
bekämpningen av HIV. Till exempel testas varje kvinna 
tre gånger under en graviditet, för att upptäcka eventuell 
smitta och behandla modern direkt och barnet direkt efter 
födseln. (Risken för smittöverföring av HIV från mamma 
till barn är ca 15-25 % med en tilläggsrisk vid amning på 
10-15 %. Med adekvat profylax minskar risken till < 0,5 %.) 

En viktig del i bekämpningen för att minska spridningen 
är att få bra kontakt med fadern för att han också ska få 
behandling. Vi träffade en mycket sympatisk kurator som 
jobbade med detta. Han berättade om sitt arbete med 
stor respekt för varje individ. Jag blev verkligen rörd och 
ödmjuk över hans engagemang och hängivenhet för att 
hjälpa dessa människor och minska fördomarna om HIV. 
En ovärderlig insats, som bara kan skötas av en som själv 
vuxit upp i landet. Hur gärna man än vill hjälpa, var detta 
ett område där jag som utlänning kände mig hjälplös… 
och samtidigt så tacksam över de människor som finns på 
plats HELA tiden! När vi andra åkt hem…

Vi träffade många människor som brann för att göra sitt 
liv, sitt område, sitt land, lite bättre.

Max blev kompis med en sjuksköterska.
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Slumområdena är exempel på ställen där människor 
kämpar och lever under svåra omständigheter, men 
där glädje ofta råder. Här är några av de kvinnor vi 
fick ge matpaket till. Söndax har bidragit.  
 
TACK alla föräldrar som kommer ihåg kollekten 
varje söndag! 

Det finns så mycket mer att berätta,  
men det får bli en annan gång.

För alltid en del i mitt hjärta! /Elin Ambjörnsson 
(söndaxledare) tillsammans med Max och Maja

Söndax är för dig som är 3-12 år. på söndagar kl.10-11.30. Här 
får du bl.a. möjlighet att träffa Max och Maja på deras äventyr. 
De brukar också berätta något bra om Gud och hur vi ska vara 

mot varandra. Välkommen! 

Hej då , säger vi också till Hjärtrud vår 

ny a kompis från Misssionsky rkan i Gnosjö
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VIKTIGA DATUM I VÅR

Konferensen äger rum i Malmö, 21–23 maj. 
 

Tema: Till jordens yttersta gräns – Till dessa mina minsta”. 
 

Planeringen är i full gång och här hittar du allt som  
händer i form av seminarier, gudstjänster, förhandlingar, 
program för alla åldrar och stor gemenskap. 

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/

Välkommen på 
Kyrkokonferens 2020
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Välkommen på 
Kyrkokonferens 2020

KOM MED  
PÅ VÅRT  
ÅRSMÖTE 

      Belarus (Vitryssland) i focus!

Lördagen den 25/4 i Donsö Missionskyrka.
Kl. 10.00 Buss avgår från Equmeniakyrkan Hestra 

Kl. 12.40 Båt avgår från Saltholmen 
Kl. 13.15 Lunch i Missionskyrkan 

Kl. 14.00 ”Hur kriget drabbade Donsö” film 
Kl. 15.00 Årsmöte New Life 4 You 

Kl. 16.00 Sanna Wismen” Min uppväxt i Belarus.” 
Kåseri Hans Kristensson. Gemenskap och servering. 

Kl. 20.50 Båt från Donsö 
Anmälan senast den 22/4 till Roland Edvardsson - Mobil: 076 760 43 51

29 mars kl 18.00
EVANGELISTKVARTETTEN

Dan-Inge Olsson, Sösdala är pastor och musikdirektör samt verksam som “resande 
sångare och evangelist”. Han är kvartettens 1 tenor, pianist och musikaliske ledare.  

dan-Inges tonsättningar är välkända och älskade.

Carl-Olov Hultby, Sala är 2 bas och har varit evangelist sedan ungdomen. Har predikat 
i många kampanjer, konferenser och läger. Ägnat sig mycket åt mentorskap för yngre 

förkunnare. Han har bidragit med flera egna sånger till kvartettens repertoar.

Jan Erixon, Älvängen har varit evangelist sedan sen tonåren. mest känd som talare, men 
alltid mycket uppskattad även som sångare. Hans nytt Liv-kampanjer och hans arbete i 

ryssland har betytt mycket för många. Jan sjunger 1 bas-stämman.

Göran Klemetz, Falun sjunger 2 tenor. Han är läkare, men har också varit lärare och 
marknadsförare. men hela livet har han brunnit för andlig sång och musik. Han har sjungit i 
många väckelsekampanjer och med olika sånggrupper som Gospelkören och sextetten Credo.


