
Källa

- Psalm 19

Var dag är en sällsam gåva, 
en skimrande möjlighet.
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Missionskyrkan Hestra
Byvägen 5, 335 71 Hestra 
tel. Kök: 0370-33 53 53 
www.missionskyrkanhestra.se 
e-mail: info@missionskyrkanhestra.se

Församlingsföreståndare: 
Lars Gunther 
mobil: 0708-73 63 45 
e-mail: gunther@keryx.se

Vice församlingsföreståndare: 
Sven-arne Sveningsson 
mobil: 0703-69 52 95

diakon m. inriktning ungdomar/familj: 
ulrika axelsson 
mobil: 0705-31 72 75

Ordförande: 
elisabet torstensson 
mobil: 073-641 77 86

PlusGiro församlingen: 2 86 98-9 
Bankgiro: 123-0234 
Swish: 1230 56 26 52

 
Missionskyrkan Grimsås
Idrottsgatan 4, 514 70 Grimsås

Pastor: 
Göran undevall 
mobil: 070-585 61 51 
e-mail: g.undevall@telia.com

Plusgiro församlingen: 53 39 42-9 
Swish: 123 668  61 74

 
equmenia Hestra/Grimsås 
www.missionskyrkanhestra.se

Ordförande: 
mattias Palmquist  
mobil: 073-275 24 82

PlusGiro equmenia: 22 65 26-2 
Swish: 123 653 72 86

 
Församlingsbladet
Werner Holgersson 
mobil: 070-543 95 52 
e-mail: werner.holgersson@gmail.com

Hanna F. Bylund, markus Lewintus, 
Conny Palmquist  
ansvarig utgivare: elisabet torstensson

I samarbete med:  

equmenias vårfest
Bengt Johansson  
          &
      Per-Erik Hallin
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4Konfa 
2019

 3 Pastorn har ordet
 4 Konfaresan: Shalom
 5 equmenias vårfest
 6 På gång i Hestra
 8 På gång i Grimsås
 9 Konsert: Bengt Johansson  
  & Peter Hallin 
 10 Hela människan 
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Hann bonden före?

Söndagsskolan i byn skulle ha avslut-
ning i försommaren. På sista samlingen 
innan bad lärarna med barnen om bra 
väder, men när det var dags en vecka 
senare så ösregnade det. En av lärarna 
frågade barnen, ”varför tror ni inte Gud 
hörde vår bön?” Ett av barnen svarade, 
”det var väl en bonde som hann före.”
Vi sidan av min pastorstjänst studerar jag, 
och i år fördjupar jag mig i frågorna om bön, 
sjukdom och hälsa. Visste du till exempel 
att när det drog fram epidemier i romarriket 
under andra och tredje århundradet så stan-
nade de kristna kvar i samhällena när alla 
andra som var friska flydde (och tog ofta 
smittan med sig på grund av inkubationsti-
den). många blev själva sjuka, några dog, 
men inte lika många som annars. de kristna 
verkade tåla sjukdomen bättre. många fak-
torer påverkade att det blev så, alltifrån att 
de tåliga kunde föra sina gener vidare och 
uppbyggda immunförsvar, ända till gudom-
ligt helande och beskydd. men däremellan 
fanns också det sjukdomsförsvar som man 
får av det som idag kallas existentiell hälsa 
och en stödjande gemenskap.

allt det som går in i en besvarad bön och 
hur Gud sorterar upp våra önskemål och 
behov går knappast att överblicka. Bonden 
kanske inte hinner före, men behovet kan 

vara större. men inte heller bönder får alltid 
det regn de ber om. Spelar det då någon 
roll om vi ber?

Jag tror det spelar all roll i världen. Först 
och främst är bönen att söka sig närmre 
Gud. det har alltid ett värde. men dessutom 
kommer den verka över tid. mitt i all kom-
plexitet så stärks de goda krafterna. Bön-
derna får mer regn än de annars skulle fått. 
Söndagsskolan får fler soliga avslutningar 
än vad de annars hade fått. Bön är aldrig 
bortkastad.

nu är sommaren här med många tillfällen 
att be. I hängmattan och i skogen, men 
också på konferenser och gudstjänsterna i 
kyrkan. det ena kompletterar det andra och 
båda behövs.

en sommar där du får komma nära Gud, 
önskar jag dig.

Lars Gunther 
Pastor/föreståndare
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KONFA 2019
Valborgsmässoafton styrde vi kosan mot båten Shalom i 
Oskarshamn. Vi var 17 konfirmander och 4 ledare. Stäm-
ningen var god på bussen och alla hade stora förväntning-
ar på vad som skulle ske. 
 
Väl framme möttes vi  av en glad besättning som delade in oss 
i olika hytter och satte igång att leka med oss. med på resan 
var också ett gäng konfirmander från Svenska kyrkan på Vikbo-
landet i Östergötland. alltid lika roligt och spännande att möta nya 
människor och se hur olika konstellationer bildas. 

Första kvällen gjordes en kort seglats ut på havet för att senare 
vända tillbaka in till Oskarshamn för natten. nästa dag seg-
lade vi iväg direkt efter frukost ner mot Påskallavik där vi efter 
lunch började spåna om hur konfirmandernas redovisning vid 
avslutningen skulle se ut. Oj vad kreativa dessa konfirmander 
var just då. många idéer fick vi höra och lika många skratt. Vi 
hade både sol, regn och hagel på denna resa, men vad gör 
det när hela båten är full av glada människor som värmer gott. 
Och konfirmanderna räds ju inte ett kallt hav utan svingade sig 
gladeligen i lianen ut i det kalla vattnet. 

På kvällarna samlades vi i salongen under däck för en andakt 
där besättningen berättade från sina erfarenheter. Vi sjöng lov-
sånger och hade personlig förbön för de som ville detta. dessa 
stunder gav mycket till såväl tonåringarna som till oss ledare.

Sista natten sov vi lugnt och stilla i en naturhamn på uvön. På 
morgonen efter morgonandakten och frukost fick konfirman-
derna en egen stund på land för reflektion och tystnad. de fick 
med sig två bibelord att utgå ifrån. Psaltaren 23 och matteus 
6:9–13. efter det hade vi en liten gemensam samling där vi fick 
dela våra tankar om dagarna på båten och en liten gudstjänst 
innan vi vände hemåt igen mot Oskarshamn och vidare färd 
mot Hestra.

Vi tackade besättningen på båten och sa ‘hejdå’ till nya vänner. 
Full av tacksamhet ser jag tillbaka på dessa dagar tillsam-
mans med fantastiska ungdomar som kan och vill sprida glädje 
omkring sig.

// Guds rika nåd till er alla genom ulrika axelsson -diakon
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Under en strålande sol avslutade equmenia vårsäsongen 2019 i Åparken. equmenias ordförande, 
mattias Palmquist, hälsade alla välkomna och därefter sjöng Puma ett antal sånger. Lars Gunther höll  
ett kort tal och sedan följde en tipspromenad med kluriga frågor.  
Som avslutning bjöds alla barn och ungdomar på glass. Strax efter skolstarten i augusti startar alla 
equmeniagrupper höstterminen 2019 dit alla ungdomar hälsas välkomna!

EqumEnias VÅraVslutning
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Juni
11	 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

16	 Söndag	10.00 Gudstjänst, 
 Sven-Arne Sveningsson, Sång: Christina Lindqvist,  
 Månadsoffer, Söndagskul, Kyrkkaffe

18	 Tisdag	18.00	Bön i Oasen

22	 Midsommardagen	10.00 Ekumenisk gudstjänst 
 i Norra Hestra Kyrka

30	 Söndag	10.00 Gudstjänst, 
 Sång: Alexandra Palmqvist, Kyrkkaffe

Juli
7	 Söndag	10.00 Gudstjänst i Norra Hestra Kyrka

14	 Söndag	10.00 Gudstjänst med nattvard, 
 Tomas Themar, Månadsoffer, Kyrkkaffe

21	 Söndag	10.00 Gudstjänst i Norra Hestra Kyrka

28	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Henrik Manfredsson, 
 Kyrkkaffe

Augusti
4	 Söndag	10.00 Gudstjänst i Norra Hestra Kyrka

11	 Söndag	10.00 Gudstjänst med nattvard, 
 Lars Gunther, Sång: Maria Viktorsson,  
 Månadsoffer, Kyrkkaffe

13	 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

18	 Söndag	10.00 Gudstjänst 
 med Tjernobylbarnens oas, Kyrkkaffe

20	 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

24-25	Församlingshelg	på Strandgården, 
    se separat information

27	 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

29	 Torsdag	14.30 Andakt i Hestragården

September
1	 Söndag	10.00 Ekumenisk gudstjänst 
 i Norra Hestra Kyrka. Välkomnande  
 av konfirmander Agneta Helge,  
 Lars Gunther, Ulrika Axelsson

3	 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

8	 Söndag	10.00 Ekumenisk gudstjänst 
 i Missionskyrkan, Bibelutdelning  
 till konfirmanderna Lars Gunther,  
 konfirmandledarna Sång: Alexandra Palmqvist  
 med flera Terminsstart för Söndax, Kyrkkaffe

10	 Tisdag	18.00 Bön i Oasen

15	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Elin Ambjörnsson, 
 Sång: Hanna F. Bylund, Söndax, Månadsoffer,  
 Kyrkkaffe
	
19	 Torsdag Konsert: Per-Erik Hallin och 
 Bengt Johansson

26	 Torsdag	14.30 Andakt i Hestragården
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Församlingshelg!
Välkommen med på tillsammansdagar  

på Strandgården den 24-25 augusti.

Vi reser med buss eller egna bilar  

och bor och äter på gården.  

Programmet är fokuserat på  

gemenskap över generationsgränserna  

med olika aktiviteter som passar alla åldrar.  

Vi har en andakt på lördagskvällen  

och en gudstjänst på söndag förmiddag.  

Mer detaljerad info kommer senare. 

 
Alla är välkomna med!

KOM IHÅG 
Terminsstart för Söndax 

8/9  Kl.10:00

Bön 09:30 
i Oasen

före gudstjänsterna.

	

Andakter Hestragården  |  kl.14:30
 Tors  29 Aug   Tors  26 Sept Tors  24 Okt Tis 19 Nov Tis 3 Dec 

Nyhem - en andlig folkfest för alla
När: 14-23 juni
Var: Nyhem, utanför Mullsjö

Torpkonferensen vill förmedla 
hopp och helande

När: 17-23 juni
Var: Torp, utanför Kumla

Kom och se vad Gud har gjort på 
OASmötet.
När: 23-27 juli
Var: Ljungby

Gullbrannafestivalen - musik, 
undervisning och gemenskap

När: 4-7 juli
Var: Gullbrannagården  

utanför Halmstad

Hönökonferensen - Att dela med sig av 
det man fått
När: 7-15 juli
Var: Hönö

New Wine-konferensen vill 
betjäna kristenheten

När: 26-30 juni
Var: Vänersborg

Guds tid för Sverige är nu! Sebastian 
Stakset på tältmöte!
När: 3-7 juli
Var: Sävsjö

Sommarsverige är fullt av andliga rastplatser. 
Stora och små vattenhål där tiotusentals 
människor samlas till konferenser, läger och 
festivaler. Här följer ett axplock:
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GrImSåS  KaLender

SOmmar IGen!

”En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och 
ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örte-
sängar, och solens ljus och lundens sus och vågens 
sorl bland vinden förkunnar sommartiden.”  
(Psalmer & Sånger nr 201)

efter en lång, kall vinter längtar vi efter sol och värme 
igen. men vår natur behöver även regn för att det ska 
grönska i full kraft, och för att grundvattnet ska fyllas på. 
Vi behöver ett gott klimat och en god miljö. Vår uppgift 
som människor är att förvalta den skapelse som Gud har 
gett oss.

Sommaren är för de flesta av oss en viktig tid av rekrea-
tion och vila. men efter sommaren kommer alltid en ny 
höst, och denna höst har vi mycket spännande att se fram 
emot! Söndagen den 15 september kl 15.00 bjuder vi 
in till Musikcafé med den välkända sång- och musikduon 
”eva & Ingvar” från Fästeredssund, Vegby. de kommer 
bl.a. att framföra ett program med gamla välkända läsar-
sånger. det blir även kaffeservering och lotterier under 
eftermiddagen.

Sedan kommer vår jubileumsdag, söndagen den 13 
oktober kl 15.00, då uppmärksammar vi att det är 10 år 
sedan Grimsås missionsförsamling bildades. Inbjuden 
högtidstalare är pastor anders Westman från Frillesås. 
eftermiddagen avslutas med kaffe och tårta med möjlighet 
för den som önskar att ge en hälsning.

ett arrangemang som jag också vill nämna är ”Helg-Ashram”
fredag – söndag 25-27 oktober som vi arrangerar till-
sammans med den Kristna ashramrörelsen, . det blir en 
helg med tillfälle till stillhet och fördjupning.

avslutar med att påminna om en Bibeltext som talar om 
att Gud vill förnya vår tro genom vår dagliga överlåtelse till 
Jesus Kristus, vår frälsare. Så här skriver Paulus i 1 Kor. 
5:17: ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det 
gamla är förbi, något nytt har kommit”

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling

Juni
30	 Söndag	10:00 Gudstjänst Göran Undevall

Juli
14	 Söndag	10:00 Gudstjänst Göran Undevall

Augusti
11	 Söndag	10:00 Gudstjänst Göran Undevall

29	 Torsdag	09:30-15:00 Bönedag

September
1	 	 Söndag	10:00 Gudstjänst nattvard 
  Göran Undevall

10	 Tisdag	18:00 Kursstart

15	 Söndag	15:00 Musikcafé Eva och Ingvar, 
  servering, lotterier

Musikcafé!   
med Eva och Ingvar

15/	9	kl.	15:00
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Legendarerna Per-Erik Hallin och Bengt Johansson befinner sig under 
hela 2019 för första gången på gemensam turne ,́ ett piano, en gitarr  
och två röster. 
Intima och avskalade konserter då dessa artister öser ur varandras digra  
låtkataloger med meningsfullt mellansnack. 

Per-Erik Hallin är artisten som turnerat med elvis Presley och tävlat i melodi-
festivalen två gånger. Han har spelat med artister som magnus uggla, Carola, 
ulf Lundell och ted Gärdestad. dessutom har han skrivit låtar åt andra artister, 
till exempel ”What o joy” – insjungen av alice Babs. 

Bengt Johansson är gitarristen och musikern som släppt ett 20-tal plattor 
och vars sånger tillhör dom mest älskade att sjungna i kyrkor och kapell i hela 
vårt avlånga land. På 80-talet var han förgrundsgestalten i banden Hoppets 
Horisont och terra nova. 1989 släppte Bengt den banbrytande soloplattan 
”Vind över vatten” med en tydlig ton av tillbedjan och lovsång. Ända sedan 
dess har Bengts karriär präglats av två spår: Sånger av tillbedjan marinerade  
i Psaltarens slitstarka böner och berättande sånger i singersongwriter-anda. 

Per-Erik och Bengt rullar ut på vägarna i juni och gör sammanlagt  
20 konserter fram till mitten av november.
Kommer till Hestra den 19 september. Boka in i kalendern!

Per-Erik Hallin och Bengt Johansson turnerar tillsammans!
Musikaliska tungviktare:
Hestra 19/9
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Café Sofia 
 

Café Sofia är en viktig del av Hela människans arbete i Gislaved. 
Här kan man ta en dusch, vid behov få rena kläder, äta frukost 
eller bara titta in. de flesta besökare lever i utsatthet och är i 
behov av den gemenskap en sådan verksamhet kan ge. att få 
prata med någon, spela biljard eller bara känna mänsklig närhet 
kan räcka långt. Caféet är öppet vardagar mellan 8-11. 
 
Café Sofia har också möjlighet att dela ut matkassar till familjer 
som har hamnat i tillfälliga ekonomiska problem. Ica Kvantum, 
Willys, Coop i Smålandsstenar samt Ica i anderstorp och  
Bredaryd bidrar till denna verksamhet. 

Hela Människan är en ideell förening som arbetar på kristen 
grund. På riksnivå vill man skapa intresse och goda förutsätt-
ningar för lokalföreningarnas diakonala och sociala arbete för 
att motverka mänsklig utsatthet. Huvudmän är flera trossam-
fund, organisationer och ungdomsförbund. Det finns lokalfören-
ingar på ett 70-tal platser över hela landet. Alla lokala föreningar 
styr över sin egen verksamhet och det är det lokala behovet 
som avgör hur verksamheten är utformad. Varje lokal förening 
har samarbetsavtal med Hela Människan Sverige. Hela Männis-
kan är ett stort nätverk för socialt arbete. 1920 startade arbetet. 
 

Hela Människan i Gislaved 
 
Detta är de lokala kyrkornas gemensamma sociala arbete i Gis-
laveds Kommun. Över hela landet finns det människor som av 
olika anledningar hamnar i utanförskap och utsatta livssituatio-
ner. Hela Människan i Gislaved vill på olika sätt minska utan-
förskapet och ge möjlighet till förändring. Ingrid Josefsson, en 
verklig eldsjäl, pekar i vårt samtal på alla människors lika värde 
och rätten till ett värdigt liv. Ingrid berättar att drygt 100 perso-
ner/familjer får hjälp och stöd på olika sätt. Arbetet är svårt och 
kräver handfasthet och tålamod. Åtta personer, varav de flesta 
har svårt att komma in på den normala arbetsmarknaden, är 
sysselsatta inom verksamheten. De flesta på deltid. Ekonomin 
klaras genom bidrag från kommunen, lönebidrag till personal, 
församlingarnas insatser och ett visst överskott från second 
hand butiken. 
 
Kontakta Hela Människa i Gislaved om du vill arbeta som volontär.

Hela Människan Sverige
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Barngrupper 
 

Genom att ha aktiviteter för barn i olika åldrar 
skapas kontakt och byggs förtroende med 
familjer som behöver gemenskap och en väg 
in i samhället.

Café Sofia 
 

Café Sofia är en viktig del av Hela människans arbete i Gislaved. 
Här kan man ta en dusch, vid behov få rena kläder, äta frukost 
eller bara titta in. de flesta besökare lever i utsatthet och är i 
behov av den gemenskap en sådan verksamhet kan ge. att få 
prata med någon, spela biljard eller bara känna mänsklig närhet 
kan räcka långt. Caféet är öppet vardagar mellan 8-11. 
 
Café Sofia har också möjlighet att dela ut matkassar till familjer 
som har hamnat i tillfälliga ekonomiska problem. Ica Kvantum, 
Willys, Coop i Smålandsstenar samt Ica i anderstorp och  
Bredaryd bidrar till denna verksamhet. 

Second Hand 
 

Köpmangatan 6 är adressen. Vid vårt besök, tidigt en onsdag, 
är det full aktivitet. många är sysselsatta med att packa upp och 
sortera m.m. Vi träffar en kvinna som jobbat här c:a 2 månader. 
Hon trivs  bra med att få komma in i ett större sammanhang där 
man kan göra nytta. Jordens resurser är ändliga och vi kan alla 
hjälpas åt med att förvalta detta. Butiken är öppen tisdagar och 
torsdagar 14-18 och lördagar 10-13. 

Ge en gåva via SMS!
Skicka HMGislaved100 till nummer 72980 
för att skänka 100 kr.

Kompiz 
 

Kompiz - är en mötesplats för unga och äldre med intellektuella 
och psykiska funktionsnedsättningar. man träffas på tisdagar 
och fredagar samt varannan lördag för att umgås, fika och 
äta tillsammans. Ibland gör man utflykter. det är en ganska 
homogen grupp på c:a 10 personer som också hjälper till i 
second hand butiken ibland.

Volontärer behövs!!
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www.missionskyrkanhestra.sewww.missionskyrkanhestra.sewww.missionskyrkanhestra.sewww.missionskyrkanhestra.se  |  www.strandgarden.org

StrandGården

Gör ett besök under sommaren och 
upplev en fantastisk plats med en 
underbar badstrand. Här finns massor 
med sommarkul! 
Boka rum, parkera husvagnen eller slå 
upp ett tält. Färska morgonfrallor och 
annat gott kan beställas i bageriet.  
Cafét och kiosken är också öppna.  
Gården ligger i Villshärad 
strax norr om Halmstad.

Läs mer på:  
www.strandgarden.org

vår gård på västkusten!


