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Jesaja 30:15

Så sade Herren Gud, Israels 
Helige: Vänd om och var stilla, 
då kan ni räddas, genom lugn 
och tillit vinner ni styrka.
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Ett ljus i mörkret
Pastorn har ordet:

Landet där det alltid var vinter men aldrig 
blev jul. Ni som kan er Narnia är bekanta med 
bilden. C. S. Lewis började skriva sina böcker 
om Narnia med en tanke i huvudet, hur skulle 
Jesus vara om han var med i en saga? 

(Begreppet fantasy hade inte blivit känt,  
även om hans gode vän, Tolkien, redan fått 
Bilbo – En Hobbits äventyr publicerad 15 år 
tidigare och ända sedan dess jobbat med 
Sagan om ringen och den fantasivärld i vilken 
de utspelas.) Lewis gav oss lejonet Aslan, vars 
ankomst till Narnia medförde två saker. Där  
Aslan var, där blev det vår. Och med honom 
kom tomten och julklappar delades ut.

Jag ser inte fram emot en evig vår eller en 
ständig jul, men känslan som våren kan med-
föra efter en lång kall vinter och känslan som 
julen ger när det är som mörkast tror jag ger 
en anknytningspunkt till Guds rike, precis som 
C. S. Lewis ville. Därför kan du höra de klassiska 
advents- och julsångerna hos oss i december, 
och kanske någon som är ny för dig. Därför 
tänder vi också i kyrkan adventsstakar och ljus. 
Men vi gör något mer. Vi vill sätta dig i kontakt 
med verkligheten bortom bilden. Guds rike, den 
befriade och upprättade skapelsen.

Det är så mycket i vår värld som kan injaga 
samma känsla av tröstlöshet som folket i Narnia 
hade. En till synes orubblig ondska verkar styra. 
Makthavare som gör ont verkar ha total immu-
nitet och sitter år efter år i till synes orubbat bo. 
Medmänsklighet tycks vara en bristvara. Kort-
siktiga vinster för några övertrumfar långsiktig 
livskvalitet för oss alla. Människors viktigaste 
relationer blir en politisk experimentverkstad. 
Men det finns en väg ur modlösheten. Julens 
budskap är att Gud inte lämnat världen åt sitt 
öde. Och där människor möts i Jesu namn går 
det att smaka gudsriket. På så vis kan varenda 
samling vi annonserar i det här bladet bli en 
julgudstjänst, ända in i mars. 

Välkommen!

Lars Gunther 
Pastor/föreståndare
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Equmeniascout i Hestra/Grimsås

Vår scoutkår består just nu av runt 65 scouter i	åldrarna	9	till	14	år	(åk	3-8)	med	cirka	15	scou
ter	i	Grimsås	och	drygt	

50	scouter	i	Hestra.	Det	är	4	ledare	i	Grimså
s	och	11	ledare	i	Hestra	(samt	några	hjälple

dare)	som	varje	torsdag	träffar	de	

barn	och	ungdomar	som	finns	med	i	någon	
av	våra	scoutgrupper.	 

 
Tidigare	i	höst	var	det	dags	för	”scoutinvign

ing”	–	en	ceremoni	då	nya	scouter	invigs	oc
h	äldre	scouter	kommer	upp	ett	

steg	i	ålderskategori	(i	åk.3	blir	de	Spårare,	
i	åk.4	Upptäckare	och	i	åk.6	Äventyrare).	I	H

estra	samlade	vi	denna	söndag	

scouterna	uppe	på	estraden	så	att	alla	fick	s
e	hur	många	vi	är.	Det	är	en	stor	grupp	med

	scouter	vi	möter	vilket	både	är	

roligt	och	utmanande.	 
Hoppas	ni	scoutföräldrar	fortsätter	skicka	er

a	barn	till	oss	i	Equmeniascout!

Spårare Grimsås  
 
Ny	termin,	med	nya	barn	och	nya	
ledare.	Vi har klättrat i Jättestigen, 
bakat och lärt oss hantera kniv.
Vi	har	också	haft	scoutinvigning	 
och	alla	var	”redo”. Spårarscout Hestra  

 
Den	18	oktober	åkte	spårarscout	i	Hestra	på	hajk	till	vindskyddet	
vid	Stackebo.	Vi	grillade	hamburgare,	gick	mörkerspårning,	
hade	andakt,	lägerbål	och	åt	scrabbelucker.	En	väldigt	lyckad	
och	härlig	hajk	tyckte	både	ledare	och	scouter.

Upptäckare Grimsås  
 
På	upptäckarna	har	vi	patrullkvällar	där	

vi	lär	oss	att	ta	ansvar	för	oss	själva	och	

andra,	vårda	naturen,	lära	oss	att	göra	upp	
eld	så	vi	kan	laga	

mat	utomhus	mm.	Vi	var	på	hajk	på	Kroksjö
lund	och	fick	vara	

eldvakt	och	fick	nattligt	besök	av	en	hungrig
	räv.
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Upptäckarscout Hestra 
 
Tjugo	ivriga	Upptäckarscouter	fick	en	torsdagskväll	utbildning	i	såg,	yxa	och	kniv.	Vi	hade	tre	olika	stationer.	Här	fick	man	lära	sig	verktygens	olika	delar,	hur	man	lämnar	över	och	tar	emot	dem	och	hur	man	sköter	dem.	Såklart	fick	man	sedan	testa	på	dem.	Learning	by	doing!	En	viktig	och	rolig	utbildning	som	kommer	till	nytta	på	hajker	och	läger	framöver!	

Äventyrare Hestra  
 
En	äventyrlig	oktoberhajk!	Äventyrarscouter	på	hösthajk	vid	Tranemo	scoutkårs	stuga	ute	vid	Kroksjölund,	strax	utanför	Tranemo.	Ett	glatt	och	förväntansfullt	gäng	scouter	och	ledare	såg	fram	emot	hajken	som	scouterna	själva	varit	med	och	planerat.	En	hajk	där	vi	åt	gott,	fick	gå	ett	kort	mörkerspår	och	vara	med	på	hajkbål	(lägerbål).	Efter	att	ha	krupit	ner	i	sovsäckarna	fick	vi	besök	av	Mickel	räv	som	nyfiket	strök	kring	våra	vindskydd	och	vår	mat.	En	och	annan	känga/stövel	fick	Mickel	med	sig	en	bit	men	allt	kom	tillrätta	när	morgonljuset	återvände	på	lördagen.	Kort	sagt	en	ÄVENTYRLIG	hajk!



66

JULEVANGELIET

Vid den här tiden befallde kejsar 
Augustus i Rom att alla männ-
iskor i hans stora rike skulle 
betala skatt. De måste skatt-
skriva sig i den stad eller by som 
deras släkt en gång kom ifrån. 
Josef måste därför gå den långa 
vägen från Nasaret i Galileen till 
staden Betlehem i Judeen för att 
skattskriva sig tillsammans med 
Maria. Maria skulle snart föda sitt 
barn. Hon blev mycket trött av 
den långa resan.

När de äntligen kom fram till Betle-
hem, var värdshuset redan helt fullt 
av människor. Josef och Maria var 
fattiga. De fick bo i stallet, där oxen 
och åsnan hade sin plats. Medan 
de var där, var tiden inne för Maria 
att föda. Och hon födde sin son och 
lindade honom och lade honom i 
en krubba.

Samma natt vaktade några herdar 
sina får på ängarna utanför Betle-
hem. Då blev himlen ljus som på 
dagen, och en ängel stod framför 
dem. Herdarna blev mycket för-
skräckta. Men ängeln sa: ”Var inte 
rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje, en glädje för hela folket. I dag 
har en frälsare fötts åt er i Betlehem. 

Han är Messias, Herren. Och detta är 
tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött 
barn som är lindat och ligger i en 
krubba.” Plötsligt var där tillsam-
mans med ängeln en stor skara 
änglar, som sjöng lovsång till Gud: 
Ära åt Gud i höjden och fred på 
jorden åt människorna, som han 
älskar!

När änglarna hade farit ifrån dem 
upp till himlen, sa herdarna till 
varandra: ”Låt oss gå in till Betle-
hem och se det som har hänt och 
som Herren har låtit oss veta.” De 
skyndade i väg och fann Maria och 
Josef och det nyfödda barnet som 
låg i krubban. När de hade sett det, 
berättade de vad änglarna hade 
sagt till dem om detta barn. Alla 
som hörde det blev häpna över vad 
herdarna sa.

Maria tog allt detta till sitt hjärta 
och tänkte mycket på vad det kun-
de betyda. Herdarna vände tillbaka 
till sina får och tackade Gud för vad 
de hade fått höra och se. Allt var så 
som änglarna hade sagt. Maria och 
Josef gav sin pojke namnet Jesus, 
precis som ängeln hade sagt.

6  

Från Barnens Bibel:
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Julen är djupt mänsklig. 
Att samlas för att fira livets 
olika faser och förklara dem 
utifrån en stor berättelse om 
världen, det gudomliga och 
livets mening är något som 
sker i alla kulturer, också 
sekulära, och har skett i alla 
tider. Vi firar jul för att det är 
ett mänskligt behov. Där-
för är det inte förvånande 
att det förekom högtider i 
det gamla Rom eller uppe 
i norden innan den kristna 
tron kom in i bilden. God 
mänsklig gemenskap och 
inspirerande berättelser gör 
oss väl.

Ibland framställs det som en 
skyldighet att fira julen ”till 
minne av Jesu födelse”, ibland 
som något föråldrat, som i Karl 
Bertil Jonssons julafton – en av 
de goda ritualiserade berättel-
serna vi har. Sedan medeltiden 
har Guds människoblivande 
varit julens kärna, och det kan 
finnas ett värde i att upp-
leva kontinuitet med tidigare 
generationer. Och det behövs 
en motvikt till alla krafter som 

säger att lyckan finns i sakerna 
du får som paket eller skaffar 
dig själv på mellandagsrean. 
Att låta Jesu födelse ha en 
central plats i julfirandet är av 
dessa skäl en mycket god idé.

En jul med Jesu födelse i 
centrum kan dock bli något 
mer. Alla berättelser vi bygger 
vårt firande kring är inte lika 
goda, alla är inte sanna. Där 
det gudomliga Ordet möter 
det mänskliga behovet händer 
det något med oss. Det som 
då väcks till liv inom oss är den 
tro som ger oss kontakt med 
Honom som kom till jorden. 
När vi tar till oss historien om 
hur det gick till skiftas våra 
perspektiv på stort och smått, 
viktigt och oviktigt, värdefullt 
och värdelöst. Sådant firande 
förvandlar, mig, dig och värl-
den.

DÄRFÖR	FIRAR	VI	JUL
Text: Lars Gunther
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JULBILDEN SOM INTE STÄMMERJULBILDEN SOM INTE STÄMMER

Josef, Maria och det nyfödda Jesusbar-
net i ett stall, i en grotta och där föddes 
Jesus för alla värdshus var upptagna, 
visst är det en välkänd bild. År 325 lät 
kejsar Konstantins mor, Helena, bygga 
en kyrka över en grotta i Betlehem som 
någon pekat ut som platsen där det 
hände. 

Problemet är att det gick över 300 år tills 
den kyrkan byggdes, och det gick över 150 
år innan vi har första spåren av tanken på 
en grotta bland kyrkofäderna. Det är fullt 
möjligt att vi har att göra med en faktoid, 
en idé som nästan alla tror är äkta fakta, 
men som inte stämmer.

För två år sedan skrev vi i vårt församlings-
blad att de vise männen inte alls behöver 
ha varit tre till antalet, och att de kom fram 
till Jesusbarnet kanske något år efter att 
han fötts. Behöver vi revidera också bilden 
av stallet? Och värdshusvärden som står i 
dörren och säger att det är fullt, fanns han?

I bibeltexten får vi bara två ledtrådar:

1. Den nyfödde lades i en ”krubba”. Det 
grekiska ordet är φάτνη (fátne).

2. Det fanns inte plats i ”rummet där man 
får logi”, κατάλυμα (katályma).

När ordet katályma används på andra stäl-
len i Bibeln (Mark 14:14; Luk 22:11-12) så syf-

tar det på ett gästrum i ett hus, på övre vå-
ningen. När Lukas talar om värdshus (22:34) 
använder han ett annat ord, πανδοχεῖον 
(pandocheîon). Vad vi har att göra med är 
troligen att Josef och Maria knackat på hos 
släktingar, men att deras gästrum var fullt 
av andra besökande. Nedervåningen, där 
djuren fick vara på natten, fick därför tjänst-
göra som förlossningsrum.

Vad gör detta med vårt julfirande? Svaret 
är att det inte ändrar på något i det  över-
gripande budskapet. Men när man hör 
sångtexter typ ”lades på strå i ett stall”, så 
får man kanske tänka att stallet inte var ett 
separat djurstall. Grundtanken finns kvar, 
att Gud själv väljer att komma till jorden 
fjärran från palats och rikt överdåd, att han 
väljer som mamma en enkel judisk flicka 
som får föda under dramatiska former på 
resa. Sedan fanns det släktingar på plats 
som hjälpte dem, så Josef var inte barnmor-
skan.

Ian Paul, en mycket skicklig och noggrann 
bibelforskare har skrivit om detta i detalj 
(länk på nästa sida)

Och när vi ändå är på gång, visst kan Maria 
ha ridit på en åsna, höggravid som hon var, 
men det står ingenstans i texten.

8 

Text: Lars Gunther
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Så här såg ett vanligt hus ut på Jesu tid.

https://www.psephizo.
com/biblical-studies/
once-more-jesus-was-
not-born-in-a-stable/

Intresserad av att läsa mer? Via länken  
här hittar du Ian Pauls artikel. Använd  
QR-koden eller skriv in länkadressen  
i din webbläsare:
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2019
HESTRA		KALENDER

December
1  Söndag 10.00 Adventsgudstjänst, Lars Gunther,
 Adventskör & Puma, Söndax, Månadsoffer,  
 Kyrkkaffe

3  Tisdag  14.30 Andakt på Hestragården 
 18.00 Bön i Oasen

8  Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,  
 Lars Gunther, sång Christina Lindqvist,  
 Söndax, Kyrkkaffe

10  Tisdag 18.00 Bön

12  Torsdag 17.00 Pensionärernas Luciafest

15  Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther 
 Söndax julavslutning, Kyrkkaffe

17  Tisdag 18.00 Bön i Oasen

24  Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst, Lars Gunther,  
 Sång under ledning av Daniel Fält, Insamling till  
 Equmeniakyrkans internationella arbete

31  Nyårsafton 17.00 Nyårsbön i Norra Hestra kyrka 

Januari
1  Nyårsdagen 18.00 Ekumenisk gudstjänst  
 med nattvard. Sång Siw Haraldsson,  
 Gunnar Haraldsson och Werner Holgersson

5  Trettondagsafton 17.00 Julfest

6  Trettondagen 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,  
 Månadsoffer, Kyrkkaffe

12 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst,  
 Mats Gunnarsson och Bertil Widén,  
 Sång Frank Ambjörnsson och Christina Lindqvist,  
 Insamling till Equmeniakyrkans internationella  
 arbete, Kyrkkaffe

12-19 24-7 bön

14  Tisdag 18.00 Bön i Oasen

19  Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst,  
 Lars Gunther, Mattias Pettersson, Kyrkkaffe

21  Tisdag 18.00 Bön i Oasen

22 Onsdag 15.00 Symöte

26  Söndag 10.00 Gudstjänst, Linda Danielsson,  
 Sång Stina Landin, Söndax, Kyrkkaffe

29  Tisdag 18.00 Bön

30  Torsdag 14.30 Andakt, Hestragården

10 
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Februari
2  Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,  
 Lars Gunther, Sång Fanny Åberg och  
 Maja Skogsberg, Söndax, Månadsoffer, Kyrkkaffe

4  Tisdag 18.00 Bön i Oasen

5  Onsdag 15.00 Symöte

9  Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,  
 sång Hanna Delhag, Söndax, Kyrkkaffe

10  Tisdag 18.00 Bön i Oasen

16  Söndag 10.00 Gudstjänst, Göran Undevall,  
 Sång Lasse Mellergårdh och Jan-Evert Magnusson,  
 Söndax, Kyrkkaffe

17  Tisdag 18.00 Bön i Oasen

19  Onsdag 15.00 Symöte

23  Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,  
 Sång Daniel Manfredsson och Frank Ambjörnsson,  
 Söndax, Kyrkkaffe 
 18.00 Bön och lovsång, Lars Gunther, Team från 
 Bibelskola Livskraft

25  Tisdag 18.00 Bön i Oasen

27 Torsdag 14.30 Andakt på Hestragården

Mars
1  Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,  
	 Lars	Gunther,	Medverkan	konfirmander	 
 och TMU-teamet, Söndax, Utgångskollekt  
 till TMU - Bibelskola Livskraft, Kyrkkaffe

3  Tisdag 18.00 Bön i Oasen

4  Onsdag 15.00 Symöte

8  Söndag 10.00 Gudstjänst, Arne Henrysson,  
 Sång Ellen Gottfridsson, Maria Bergström,  
 Söndax, Månadsoffer, Kyrkkaffe

24/7-Bön
12-19 Januari

Julnattsgudstjänst
Julafton kl.23:00

Pensionärernas 
Luciafest

 
Torsdag 12 December

kl. 17:00

11

 
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!

      Din tid är den finaste       gåvan du kan ge.





Vinter är mörker och kyla. Ja, så tänker vi nog ofta varje 
höst inför den kommande vintern. Men ska vi vara ärliga 
så får vi nog erkänna att ibland kan också vintern vara 
en riktigt fin årstid för oss. Jag tänker på alla underbara 
vinterdagar, när jag bodde i Norra Lappland. Jag var ute 
och åkte skidor så mycket jag kunde, i den vackra norr-
ländska naturen, vid lågfjället Dundrets fot i Gällivare.

Under vintern vilar naturen i väntan på våren. På hösten tap-
par lövträden sina löv för att de inte ska torka ut och dö. Inne 
i stammen har träden sedan en form av ”sockervatten” för 
att de inte ska frysa om vintern. Många växter vissnar under 
vintern och maskrosen överlever tack vara sina tunna rötter 
som går djupt ned i jorden.

När vi tänker på hur allting i skapelsen är så väl ordnat för oss, 
förstår vi att vi har en stor Gud och Skapare. I Bibeln kan vi 
läsa om detta på följande sätt i Uppenbarelseboken kapitel 
4 och vers 11: ”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot 
härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och 
genom din vilja blev den till och skapades den.”

Under vintern firar vi också en utav den kristna trons viktigas-
te högtider, nämligen julen. I Grimsås kyrka kommer vi även 
i år traditionsenligt att inbjuda till JULOTTA på juldagens 
morgon kl 07:00. Efter julottan bjuder vi alla på glögg och 
pepparkakor.

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling

VINTER

2019
GRIMSÅS		KALENDER

December
1  Söndag 13.00 Öppet Hus, servering, lotterier 
 17.00 Adventsgudstjänst

12  Torsdag 18.00 Julfest

15  Söndag 10.00 Gudstjänst Göran Undevall

25  Juldagen 07.00 Julotta, Göran Undevall, 
 Eva Andersson

Januari 
13  Måndag 18.00 Knutkalas

26  Söndag 14.00 Gudstjänst tillsammans med  
 Svenska Kyrkan Tomas Jarvid, Göran Undevall

28  Tisdag 18.00 Kursstart

30  Torsdag 09.30-15.00 Bönedag

Februari
9  Söndag 10.00 Gudstjänst Göran Undevall

21  Fredag 18.30 Församlingens årsmöte

23  Söndag 10.00 Kindskretsens årsmöte
 Söndag 11.00 Gudstjänst Lennart Johansson

Mars
1  Söndag 10.00 Gudstjänst Göran Undevall

12 

20-
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Det var en god stämning som mötte 
redan vid dörren. Väl inne i vestibulen 
fanns det gott om lotterier och varor 
att köpa. Det fanns leksakslotteri för 
barnen där alla vann. Man kunde 
handla lingon, hemstöpta ljus, kakor 
och skorpor, tomtar, pumpor, kransar, 
stickade figurer m.m. De flesta va-
rorna var numrerade och möjligheten 
att vinna fina vinster var stor.

Efter ett gott kaffe höll pastor Lars 
Gunther en kort andakt. Därefter star-
tade auktionen där det bland annat 

såldes stickade alster, mat till fåglar, 
pjäxbagar, fårskinn och en mängd 
matvaror av olika slag. Även här var 
många utrop försedda med nummer 
och vinstmöjlighet. 

Auktionen hade i år två ropare, Siwe 
Josefsson och Bo Ingvarsson som 
båda gjorde ett gott jobb. Det vittnar 
det goda resultatet om. Slutsumman 
blev 100.000 kronor.

Tack till alla som på olika sätt  
bidrog till en lyckad auktion.

FÖRSAMLINGENS AUKTION  
- EN TRIVSAM TILLSTÄLLNING

2011 bildades Equmeniakyrkan. Då enades Metodistkyrkan, 
Svenska Babtistsamfundet och Svenska Missionskyrkan att 
gå samman under namnet Equmeniakyrkan.

Ungdomsförbundet SMU antog också namnet Equmenia. 
Allt detta på nationell nivå. På lokal nivå antog SMU  
namnet Equmenia för flera år sedan och nu ändrar vi också 

namnet på församlingen från Hestra Missionsförsamling  
till Equmeniakyrkan Hestra.

Nytt	namn	-	fortfarande	samma	kyrka

HESTRA
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       1:A ADVENT - 31 JANUARI
 
I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga 
gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget  
kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. Vi hoppas att  
din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana 
de gränser du möter. 

För mer information: https://equmeniakyrkan.se/till-jordens-yttersta-grans/

Stöd insamlingen till  
         internationella missionen
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INTERNATIONELLT 
I samarbete med kyrkor i 30 länder

Barn får hjälp efter jordbävningen i EcuadorFotboll i Kongo BrazzavilleDöva barn får utbildning i Liberia

9. SÅ RAPPORTERAR DU RESULTAT
När insamlingsperioden är avslutad samman
ställer vi hur mycket som samlats in. Vi vill gärna 
veta hur mycket varje församling har lyckats 
samla in via kollekter, försäljningar, konserter  
eller på annat sätt. När ni avslutat insamlingen 
ber vi er att senast den 31 januari rapportera  
detta i ett mail till: insamling@equmeniakyrkan.se

Eller ring och rapportera resultatet till Inger 
Ågren, 08580 031 12.

Vi är också tacksamma om kassören snarast 
möjligt skickar in de medel som samlats in till 
Equmenia kyrkans bg: 900–3286

Tack för att ni är med i insamlingen!

5. BOKEN OM 
VÅR MISSION
Mission som förvandlar världen – 
berättelser om liv och tro 

(Equmeniakyrkan, Red: Bertil 
Widén, Votum förlag)

I boken möter vi och utmanas 
av unga och äldre, kvinnor och män, pastorer 
och lekmän, kyrkoledare och medlemmar i 
Equmenia kyrkans omfattande nätverk av  
kyrkor i hela världen. Boken är subventionerad 
av Votum Förlag och Equmeniakyrkan för att 
sprida information om Equmeniakyrkans inter
nationella arbete.

Boken kostar 80 kronor och kan beställas på 
www.votumforlag.se

6. FLYER
Skriv ut flyers i A6format och lägg i 
psalmböcker och gudstjänstagendor 
inför julens alla gudstjänster, jul
marknader, lucia och julkonserter. 
Du hittar pdf:en på hemsidan. Se 
nedan.

7. ANNONSER
Annonsera i ert församlingsblad eller på digita
la informationstavlor i kyrkan. De finns i olika 
storlekar och filformat. 

Lycka till med insamlingen i församlingen!
Tillsammans gör vi skillnad.

equmeniakyrkan.se/internationell-insamling

EQUMENIAKYRKANSINTERNATIONELLA  INSAMLING 
1:A ADVENT –31 JANUARI

EQUMENIAKYRKANSINTERNATIONELLA  INSAMLING 
1:A ADVENT –31 JANUARI

EQUMENIAKYRKANSINTERNATIONELLA  INSAMLING 
1:A ADVENT –31 JANUARI

EQUMENIAKYRKANSINTERNATIONELLA  INSAMLING 
1:A ADVENT –31 JANUARI

Ge en gåva!Pg: 90 03 28-6   Swish: 123 900 32 86equmeniakyrkan.se

Ge en gåva!Pg: 90 03 28-6   Swish: 123 900 32 86equmeniakyrkan.se

Ge en gåva!Pg: 90 03 28-6   Swish: 123 900 32 86equmeniakyrkan.se

Ge en gåva!Pg: 90 03 28-6   Swish: 123 900 32 86equmeniakyrkan.se

8. INBETALNING
Postgiro: 90 03286
Bankgiro: 9003286
Swish: 900 32 86. Skriv LJUS som meddelande.
SMS: Sms:a LJUS till 72980 så skänker du 100 kronor.
För frågor om inbetalning, kontakta Inger Ågren, 08580 031 12

Vår internationella mission 
 
Den första advent startar Equmeniakyrkans insamling som i år fokuserar på vårt internationella arbete. 
Fram till den 31 januari 2020 inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till församlingarnas interna-
tionella mission i nästan 30 länder. Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet ”till jordens yttersta 
gräns”, både i ord och handling. Vi vill dela ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans 
med våra systerkyrkor. I flera länder är våra missionärer inblandade i detta spännande arbete.  
Du kan också vara med och ge till vår internationella insamling.  
 
Swish: 900 32 86 skriv ”Gåva” i meddelandetexten.  
Plusgiro: Sätt in din gåva på pg 90 03 28-6  
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Katastrofhjälp • Ambulansflyg • Läkarflygningar • Medicintransporter

MAF Sweden 
 

Vår grundinställning är att hjälpa utsatta personer och samhällen. För 
att nå de mest avlägsna och isolerade platserna är våra flygplan både 
kostnadseffektiva och tidsbesparande.

Vi har med flygplanens hjälp varit verksamma sedan 1946. Var fjärde 
minut startar eller landar ett MAF- plan någonstans i världen. Dessa 
flygningar möjliggör ett ytterst viktigt arbete som servar många 
utvecklings-, missions och hjälporganisationer, lokala församlingar och 
andra nationella grupper. 

Medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten och ett livsförvandlande 
budskap i praktisk handling, når ut till oräkneliga tusenden av män, 
kvinnor och barn. För att möjliggöra flygningarna så bidrar vanligtvis 
passagerna med en viss del av den verkliga kostnaden. Resterande 
kommer in via gåvor från personer som bryr sig. Medmänniskor som 
du och jag, som vill att andra ska få ett bättre liv. I Sverige är MAF en 
registrerad välgörenhetsorganisation. 
 
Läs mer på www.maf.se
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Risken att en kvinna ska dö under graviditeten eller förloss-
ningen i Sverige är en på 17 400 kvinnor. I Kongo Brazzaville  
är det en på 22 kvinnor, och i Kongo Kinshasa är det en på  
13 kvinnor. 

Mödra- och barnhälsovården i Kongo är därför ett prioriterat 
område för Equmeniakyrkan och samarbetskyrkorna i Kongo-
staterna. Tillsammans vill kyrkorna hjälpas åt att ändra på den 
höga mödradödligheten. 

Ett par mil norr om regionhuvudstaden Gamboma i Kongo 
Brazzaville ligger byn Inkouélé. Där finns en vårdcentral som 
ägs av Evangeliska kyrkan. Där arbetar sjukvårdare och flera 
hjälpkvinnor som förlöser kvinnor på vårdcentralens BB.

För några år sedan tändes för första gången ljuset på vård-
centralen. Det är våra samarbetskyrkor i Kongostaten som 
installerat solenergianäggningar på taken till sex sjukhus  
och vårdcentraler. Nu finns belysning vid förlossningar,  
mindre operationer och även för inneliggande patienter på 
sjuksalarna. Detta är avgörande för att få säkrare förlossningar. 

Tidigare skedde dessa i det dåliga ljuset från en fotogen-
lampa. Nu har tre av våra samarbetskyrkor i Kongostaterna 
installerat solenergianläggningar på taket till sex sjukhus  
och två vårdcentraler.

17

Solenergi räddar liv  



1818

STORT TACK	TILL	ALLA	ANNONSÖRER	FÖR	ERT	STÖD	TILL	VÅRT	ARBETE	BLAND	BARN	OCH	UNGA!

hotell och restaurang

Hestra/Småland,	tel	0370-33	68	00		www.hestraviken.se

www.stationenblommor.se

Box 88, Äspåsv. 14,  
335 71 Hestra

 
Tel. 0370-66 98 00 

www.hestrateknik.se  

Box 104, 314 22 Hyltebruk
0345-409 90  |  tryggeriet.se

Tryggt
tryckeri

HEAB/HESTRA AB

www.lundinskok.se
Te l :  0370-339330

Hans-Erik 

Brogatan 7, Isaberg Rapid Åvik, 335 71 HESTRA
070-525 79 48

  Byggnadsfirman
 

Manfredsson & Johansson AB 
 

Hestra  

Tel. 070-595 51 82

Gynna våra 
    annonsörer



STORT TACK	TILL	ALLA	ANNONSÖRER	FÖR	ERT	STÖD	TILL	VÅRT	ARBETE	BLAND	BARN	OCH	UNGA!

         SALONG HESTRA
Mån-fre: 10-18

Mogatan 10, Hestra  Tel:0370-665019

 Legobearbetning i tunnpLåt
  teL:0370/332350 FaX:0370/332359 www.gppab.se

info@gppab.se

Tel. 0370-33 49 00
Markiser Solskyddsprodukter 

www.hestramarkis.se

Dekora	AB	
Stegvägen	14,	Mossarp
33424	Anderstorp

www.dekora.se	
info@dekora.se
0371-80170	

www.hestra-reklam.se

0370-66	90	25

         SALONG HESTRA
Mån-fre: 10-18

Mogatan 10, Hestra  Tel:0370-665019

savotech

Hestra • 070-277 64 53

Tel: 0325-74204
www.fredrikssonsstrumpfabrik.se

Gynna våra 
    annonsörer

Specialplast Wensbo AB 
Box 64, 332 22 Gislaved 

Tel 0371-58 67 00  
E-mail: info@specialplast.com



TACK	FÖR	ERT	STÖD!

335 21  Gnosjö  Tel. 0370-332290

www.gnosjoror.se  info@gnosjoror.se

Eldningsoljor, Diesel o. Värmepumpar

Tel: 0370 - 335019
www.rudens.se

VIDA pellets 
Beställ på 0393-216 50  
eller www.vidaenergi.se

Fastighetsförmedling, 
upprättande av  

köpeavtal, värdering,  
generationsskiften, 

jord-&skogs-beskattning 
samt lantmäterifrågor

SKILLINGSKOG AB

Per-Erik Johansson
Skogsmästare - reg. fastighetsmäklare 

info@skillingskog.se Tel 070 517 27 28

www.golvabia.se



VANDRINGSRESOR
CYKELRESOR

0771 14 30 30   wi resor.se

SVENSKEFFIXITY

www.rapid.com

SVENSK

 
 

 

Tel. 0771-22 44 88

Gynna våra 
    annonsörer

KEYnet Sweden AB 
Tel 0370-33 47 50

 Hemsidor      

E-handel

Tillsammans gör vi  
INFORMATION tillgängligt!

www.KEYnet.se | Tel 0370-33 47 50

PRESENTATIONSSKÄRM
Viktig och uppdaterad information för 
företag och förening. Fråga oss!

Intranät

Utbildning

 Ärende

   
Kundunik

Trygghet när sorgen drabbar dig

Vi har jour dygnet runt!

0370-180 90, 0370-993 90,
0371-22 63 99

www.lundellbegravningar.se

Värnamo – Gnosjö – Gislaved

Vi hjälper dig med en personlig och värdig hyllning 
till det liv som var.
• Begravningar
• Försäkringar
• Gravstenar
• Familjejuridik
• Dödsboförvaltning

Gynna    
      våra 

  annonsörer
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ANNONSÖRERNA	I	DETTA	PROGRAMBLAD	GER	OSS	MÖJLIGHET	ATT	BEDRIVA	VÅRT	UNGDOMSARBETE	I	HESTRA	OCH	GRIMSÅS.

KONFERENS
EVENT 

CATERING
BISTRO

KONFERENS
MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS!

Matstudio och äventyrsaktiviteter, 

perfekta sätt att möta människor

och få nya kunskaper! Läs mer och 

boka ditt möte med aktivitet

på www.isaberg.se

 Isaberg Höganloft, Hestra · Tel. 0370-33 97 58

EN SMAK AV SMÅLAND

Tel: 0370-33 50 44 

www.focustravel.se | 036-30 26 50

Att uppleva tillsammans med andra är både 
roligt och spännande. Våra gruppresor ger 
annorlunda och värdefulla möten med nya 
miljöer och människor. 
Bussresor/Flyg - Sverige - Europa - Världen

KOM OCH RES MED OSS!

GUIDADERESOR

Din fullutrustade verkstad som  
servar bilar och maskiner.  

Vi fixar även däck och AC.

0370-33 50 68  
info@specoservice.se- www. specoservice.se 

ANNONSÖRERNA	I	DETTA	PROGRAMBLAD	GER	OSS	MÖJLIGHET	ATT	BEDRIVA	VÅRT	UNGDOMSARBETE	I	HESTRA	OCH	GRIMSÅS.

www.dina.se

Gynna våra 
    annonsörer



ANNONSÖRERNA	I	DETTA	PROGRAMBLAD	GER	OSS	MÖJLIGHET	ATT	BEDRIVA	VÅRT	UNGDOMSARBETE	I	HESTRA	OCH	GRIMSÅS.

MATT-SEPPO HB
Idrottsgatan 2, 514 70 Grimsås

Tel&Fax 0325-745 28
www.mattseppo.se

VÄVMATERIEL
FÄRDIGA MATTOR

DET LILLA VARUHUSET  
I HESTRA

Sportavdelning 
Allt för sport och fritid

AB HESTRA  
RADIO & SPORT

Vi hjälper dig! 
0370-33 57 10 

 hestraradiosport.se

Cykelavdelning  
Egen verkstad

Digitalbutiken  
TV, Datorer, Mobiltelefoner

www.eab.se

Automationslösningar för  
process- och tillverkningsindustrin

www.vatab.se

ANNONSÖRERNA	I	DETTA	PROGRAMBLAD	GER	OSS	MÖJLIGHET	ATT	BEDRIVA	VÅRT	UNGDOMSARBETE	I	HESTRA	OCH	GRIMSÅS.

Hos oss hittar du  
marknadens bredaste sortiment  

för bygg- och industriproffs

Vi finns i Emil P:s lokaler i Gislaved 
www.derome.se

Hej!
Nu kommer Derome 

till Småland

Köpmangatan 2, 332 30 Gislaved 
Tel: 0370-128 20 

 
Mikael Ekdahl Tel: 0371-22 65 11 

Mobil: 070-537 40 69

Gynna våra 
    annonsörer



a

www.missionskyrkanhestra.sewww.missionskyrkanhestra.se

Välkommen att fira 
Julnattsgudstjänst  

kl.23:00
i Equmeniakyrkan Hestra

24
December

Vi reser till församlingen i Novolukoml  
och besöker familjer, barnhem, sjukhem 
och Chatyn, ett minnesmonument efter 
andra världskriget och huvudstaden Minsk.

En resa där vi bor hos familjer och 
verkligen får se hur deras vardag ser ut.

Resan är öppen för alla intresserade!  
Välkommen att kontakta  
Janne Edwardsson på Mob 070-622 56 02  
så berättar han mer om resan.

Följ med på en bussresa  

                         
  till Vitryssland!

Datum: 16/4 – 24/4 2020

er • Katastrofhjälp • Ambulansflyg • Läkarflygningar • Medicintransport
Katastrofhjälp • Ambulansflyg • Läkarflygningar • Medi

Katastrofhjälp • Ambulansflyg • Läkarf
icintransporter • 
lygningar • Medicintransporter • 

Missionsgudstjänst med MAF
Plats: Equmeniakyrkan Hestra
När: den 12 januari kl.10:00

Mer om MAF och deras arbete på s.16


