
Du gjorde månen,  
som visar årets tider,  
och solen, som vet när 
den ska gå ner.
Psaltaren 104:19
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torbjörn andersson

HöStKänSLa

med hjälp av vädret infann den sig redan tidigt i 
augusti i år – höstkänslan. det regnade, blåste 
och var ovanligt kallt vissa dagar och man undra-
de om sommaren redan hade gjort sitt. Vädret är 
opålitligt men det följer och bidrar till årstidsskift-
ningarna, med oregelbundna undantag. därför 
kan vi förhoppningsvis se fram emot Brittsommar 
även denna höst.

    det som kanske främst bidrar till höstkänslan 
är att mörkret tar över mer och mer. dygnets 
mörka timmar blir bara fler och efter den 22 sep-
tember, som är höstdagjämningen, blir detta bara 
tydligare.

    I den kristna kyrkan och församlingen märks 
också årstiderna och dess skiftningar av. Vissa 
dagar och högtider infaller naturligt på hösten. 
tacksägelsedagen, som infaller i början av 
oktober, är en sådan söndag, högtid. den har 
genom tiderna ofta firats som skördehögtid, då 
man tackar Gud för årets skörd, tackar Gud för 
det som jorden gett och ger, tackar Gud för ma-
ten. en bön om Guds förbarmande över oss är 
också på sin plats på tacksägelsedagen, för det 
är så att vi överkonsumerar, överproducerar och 
släpper ut allt för mycket skräp, så att vår planets 
resurser inte räcker till och uppvärmningen av 
jorden skenar. Vi står i ekologisk skuld till vår jord 
och det är inte hållbart vare sig nu eller på sikt. 
Så därför när vi tackar Gud för maten är det även 
på sin plats att vi ber om förbarmande och hjälp 
att förvalta skapelsen rätt. att förvalta och sköta 
om Guds skapelse är vårt uppdrag som män-
niskor.

    I början av november infaller allhelgonahelgen. 
då får vi hjälp att fokusera på livet i den bemär-
kelsen att det är begränsat åtminstone här på 
jorden. Vi får möjlighet att tända ljus och tacka 
Gud för de nära och kära som fått sluta sina 
dagar. de som har möjlighet ser gärna om sina 
gravar. allt i respekt för livet och för vad Gud gav 
genom de människor som nu ”gått före” och som 
vi en dag hoppas få återse.

    Innan hösten går över i vinter hinner vi även 
fira 1:a advent. den söndagen infinner sig redan 
den 27 november i år. då blir det mycket hosian-
na och vi möter berättelser om att Jesus kommer 
till oss, att han är ständigt på gång för vår skull.  
ett nytt kyrkoår infinner sig och vi tar sikte mot 
julen.

    ”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker 
under himlen:” detta konstaterar Predikaren i 
Gamla testamentet (Pred 3:1-8). Livet har sina 
faser i stort och smått och året har sina årstider 
och högtider som ger substans, förståelse och 
mening åt det som sker.

    nu är det höst, det är där vi befinner oss 
just nu med våra liv. Vi kan liksom inget annat. 
mitt i allt det som är livet just nu hälsar oss vår 
Herre Jesus att han är med oss alla dagar till 
tidens slut (matt 28:20). den hälsningen bidrar 
i allra högsta grad till en god höstkänsla.
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JEsus KrIstus är HErrE 
 

det är equmenias ledord. Och även om vi är en ung organisation så är det ord med djupa rötter. Orden var 
den första kyrkans bekännelse. Och genom alla tider och platser hör vi ihop med dem. Vi är en del av den 
kyrkan och vi vill göra vårt bästa för att vara en kyrka med Jesus i centrum som ger plats för barn och unga 
utifrån vår tids behov och möjligheter.  
 

Våra grupper har startat sin verksamhet och för att se varje grupps program gå in på 

www.missionskyrkanhestra.se och gå vidare till equmenia Hestra/ Grimsås.

Nu drar 

      
     v i igång!

scout 
För vem: För dig som börjar 

årskurs 3 till hur länge du vill.

Scout bedriver vi både i Hestra 

och Grimsås. 
När: Hestra: tors. 18.00 - 19.00

Grimsås: Ons. 18.00-19.00

Var: Vi träffas vid missions-

kyrkans parkering för det som 

händer i Hestra. I Grimsås ses 

vi vid klocktornet utanför kyrkan.

tonår 
För vem: Skolår 7:an och uppåt 

När: Vissa fredagar, för mer 

info kontakta Hanna delhag på 

0730- 28 59 34 

Söndax

Scout
Puma

där Barn OCH unGa Växer I GemenSKaP 
med Varandra OCH JeSuS

söndax 
För vem: alla mellan 3- 12 år 

När: På söndag förmiddagar 

under Gudstjänst tid

Var: Hestra missionskyrka.

Puma 
För vem: Puma är för dig 

som gillar att sjunga, dansa 

och spela drama. Årskurs 

Förskoleklass - årskurs 6  

När: torsdagar 17.00- 17.50

Var: Hestra missionskyrka.

OBS
! N

y d
ag!

Tonår
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Nu drar 

      
     v i igång!

Puma
Nu drar            v i igång!

Puma 
För vem: Puma är för dig 

som gillar att sjunga, dansa 

och spela drama. Årskurs 

Förskoleklass - årskurs 6  

När: torsdagar 17.00- 17.50

Var: Hestra missionskyrka.



2016
HeStra  KaLender

September
18	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther 
 Sång Marit Ekstener. Missionsrutan, Söndax,  
 Utgångskollekt till Strandgården, Kyrkkaffe

22	 Torsdag	10.00 Bibelsamtal och kaffe

24-25	Teamevangelisations	50-årsjubileum 
 och årsmöte 

24	 Lördag	19.00	Jubileumsmöte, Torsten Åhman 
 
25	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Göran Holmberg
 Söndax, Kyrkkaffe

28	 Onsdag	19.00	Kvällsbibelskola 
 med Göran Holmberg 

Oktober
2	 Söndag	10.00	Gudstjänst med nattvard, 
 Sven-Arne Sveningsson,  Plustoner. Söndax,  
 Månadsoffer, Kyrkkaffe

6	 Torsdag	10.00 Bibelsamtal och kaffe   
   
9	 Söndag	10.00 Tillsammansgudstjänst, 
 Torbjörn Andersson, Hanna Delhag, Söndax,  
 scout, Puma. Insamling till Equmenia, Kyrkkaffe 

12	 Onsdag	19.00 Förebedjarkväll, 
 Torbjörn Andersson och Lars Gunther

16	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Torbjörn Andersson.
 Sång Stina Landin. Gideoniterna. Söndax,  
 Utgångskollekt till Gideoniterna, Kyrkkaffe

20	 Torsdag	10.00 Bibelsamtal och kaffe

22	 Lördag	15.00 Församlingens auktion. 
 Se info på sista sidan

23	 Söndag	15.00	Årsmöte

26	 Onsdag	19.00 Kvällsbibelskola 
 med Göran Holmberg

30	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Torbjörn Andersson. 
 Missionsrutan, Söndax, Utgångskollekt till 
 Vitryssland, Kyrkkaffe



November
3	 Torsdag	10.00 Bibelsamtal och kaffe 

5	 Alla	helgons	dag	10.00 Gudstjänst med nattvard, 
 Torbjörn Andersson. Sång Christina Lindkvist.  
 Månadsoffer

6	 Söndag	18.00 Musikgudstjänst, 
 Torbjörn Andersson, Kör under ledning av  
 Pelle Manfredsson m.fl. 

12	 Lördag	15.00 Equmenias basar och Musikal 
 framförd av Puma

13	 Söndag	18.00 Bön- och lovsångsgudstjänst, 
 Torbjörn Andersson, Lars Gunther och   
 Marit Ekstener

17	 Torsdag	10.00 Bibelsamtal och kaffe

20	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Elisabeth Torstensson. 
 Missionsrutan, Söndax, Kyrkkaffe

23	 Onsdag	19.00 Kvällsbibelskola 
 med Göran Holmberg

27	 Söndag	10.00 Adventsgudstjänst, 
 Torbjörn Andersson, Adventskör. Söndax,  
 Månadsoffer, Kyrkkaffe

December
4	 Söndag	10.00	Gudstjänst,		
	 Torbjörn Andersson. Sång Christina Lindkvist. 
 Söndax, Insamling till Equmeniakyrkans  
 internationella arbete, Kyrkkaffe

Kom ihåg!!!Förebedjarkväll 12/10 En kväll om att vara  

personlig förebedjare. 

Rriktar sig både till dig som 

redan är det och dig som vill 

veta mer om vad det innebär.  
Välkomna!

Kom ihåg!!!

Equmenias basar  

& Musikal med Puma.

12:e november

Jubileumsmöte,  Torsten Åhman24/9 kl. 19.00
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Vi åkte i en fullsatt buss till Ljungskile över en dag. då vi bl.a. 
gjorde ett besök på Åh stiftsgård där vi firade gudstjänst tillsam-
mans med Svenska Kyrkan. därefter intog vi en god middag 
tillsammans vid Lyckornas havsbad där också ”Bakdrottningen”, 
Birgitta rasmusson (känd från tV) höll ett intressant föredrag 
för oss om kafferep genom historien. Vi åkte sedan med båt 
på Byfjorden under den vackra uddevallabron till Gustafsberg. 
Hemresan gick via trollhättan till alingsås där vi besökte nolby-
gårds ekobageri. resan var fin och vädret var vackert. tack till 
alla som deltog och gjorde resan så trevlig.

Hälsningar Lill Hege Pettersson (Reseledare)

På resa till Ljungskile

I Franciskus fotspår
under hösten blir det ytterligare två cafékvällar om Francis-
kus med det övergripande temat: ”Vad kan vi idag lära oss av 
Franciskus?”. Vid dessa båda tillfällen kommer vi fördjupa oss i 
hans tidiga engagemang för miljöfrågor. dessa kvällar kommer 
att ledas av tomas Jarvid och Göran undevall.

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling2016
GrImSÅS  KaLender

September
11	 Söndag	11:00	Gudstjänst Ulf Södahl

13	 Tisdag	start för kursgruppen

Oktober
4	 Tisdag	19:00 Cafékväll om Franciskus från Assissi

9	 Söndag	11:00	Gudstjänst Göran Undevall

26		 Onsdag	18.30 Scoutgudstjänst

30		 Söndag	11:00 Gudstjänst medverkan från 
 Hånger, sopplunch

November
1		 Tisdag	19:00 Cafékväll om Franciskus från Assissi

13		 Söndag	11:00 Gudstjänst Göran Undevall, 
 nattvard

27		 Söndag	Första	advent, 
 Öppet Hus från 13:00, Gudstjänst 17:00

December 
9		 Fredag	18:00 Julfest

GrImÅS: hänt & händer

OBS!
Scout Grimsås - Ny	dag!	

Onsdagar klockan 18:00-19:00
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Den 4 september 2016 startade Equmeniakyrkans 
insamling tänd ett ljus – syrien.
Equmeniakyrkan har under en längre tid samarbetat 
med Nationella Evangeliska synoden i syrien och 
Libanon (NEssL). Men under senare år har givetvis 
syrienkrisen varit i fokus och Equmeniakyrkan har 
sedan 2012 på olika sätt aktivt tagit del i att stötta 
NEssL och dess församlingar. Många av kyrkans för-
samlingar har drabbats hårt av inbördeskriget.
Genom en gåva till tänd ett ljus – syrien får vi tillsammans 
möjlighet att dela med oss för att bistå våra medmänniskor. 
Vi kan tillsammans ge ett betydande bidrag till församling-
arnas arbete för en varaktig fred och att steg för steg åter 
bygga upp sitt land. din gåva ger särskilt stöd till att bistå 
syriska familjer som är kvar i hemlandet med resurser som 
behövs till barnens skolgång – men även med förnöden-
heter som medicin och mat. din gåva kan vara skillnaden 
mellan hopp och förtvivlan.

tänd ett LJuS - SyrIen

GE EN GÅVa
redan nu kan du ge en gåva till insamlingen genom att:

• swisha till equmeniakyrkan på 9003286

• sätta in en gåva på equmeniakyrkans 90-konto  
pg 90 03 28-6 eller bg 900-3286

OBS! märk inbetalningarna med ”Syrien”
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50 år är en lång tid… Det är 1000-tals ungdomar som under 
dessa år har åkt med på våra festivaler och samlingar. Vårt 
arbete idag, grundar sig på samma mål som Åke Geresand 
en gång satte upp: 
 
• Ge ökad bibelkunskap
• Ge hjälp med fördjupad gemenskap med Kristus
• medverka till ett större engagemang, ansvar och  
 utrustning för aktivt kristet arbete.
• Inspirera och uppmuntra de lokala församlingar som 
 föreningen samarbetar med. 
 

Sedan ett par år har vi sett en ny trend. man tar med sina vänner 
som inte är troende på teamfestivaler, vilket har gjort att vi lagt till 
ett mål: 
 

• Vara en växtplats för andligt liv oavsett ålder.
många är oroliga över att vi inte är så många på teamevangelisa-
tions kampanjer längre. Jag tror inte att det är kvantiteten som räk-

nas utan kvalitén. Jag tror att kristenheten i Sverige är i en fas där 
de mindre församlingarna behöver hjälp. Jag tänker på de platser 
som vi har fått besöka de senare åren, Hestra, Lagan, Bengtsfors, 
Sunne, alla är de små orter. Jag är övertygad om att det inte hade 
blivit lika bra om vi hade haft en festival med 7-800 deltagare på 
mindre orter som dessa.
Vi ber om Guds ledning i vårt arbete de kommande åren.
Sak 4:6 //Ola ericsson

Ordf. teamevangelisation

”Ordet ska inte återvän-
da fåfängt…”
Som evangelist är det en 
förmån att få arbeta med Guds 
ord. detta inom ramen av guds-
tjänster och möten, bibelstudier, 
samtal, förbön etc. en viktig 
grundbult i allt arbete är Guds 
ord. Från detta hämtas inspira-
tion och kraft. 

tillsammans ska vi under 
hösten göra en resa genom 
gamla och nya testamentet där 
helhetsbilden målas upp. det 
gamla testamentet beskriver på 
olika sätt kan man oftast finna 
som uppfyllt i nya testamentet. 
Se tider och ämnen på sista 
sidan.

KVÄLLSBIBELSKOLA

Teamevangelisations 50-årsjubileum!

Jubileumshelg 24-25 september
Lördag
Årsmöte och festmiddag för anmälda deltagare.
Dagsprogram och anmälan finns på www.teamevangelisation.se.
19.00  Jubileumsmöte med predikan av Torsten Åhman
22.00  Eftersits

Söndag
10.00  Gudstjänst med predikan av Göran Holmberg

Församlingens auktion  
– en fest för alla
Församlingens auktion – en fest för alla – kommer traditionsenligt 
att gå av stapeln i slutet av oktober.  
 
under åren har formen för auktionen utvecklats från att 
fokusera på handarbeten som duktiga kvinnor skapade på 
syföreningsmötena till att innehålla årlotteri med fina vinster, 
goda smörgåsar, kaffeservering, korvservering, saft och 
sylt, pumpor, vedlotteri, honung, julpynt, barnlotteri, bröd och 
ostkakor, knäckebrödslotteri, hemlagat godis, olika hantverk, 
amerikanska lotterier, paketlotteri, bastukväll med vinterbad, 
middagsbjudningar, bananer och mycket 
mera.  

exakt vad som kommer att säljas i år är 
det ingen som vet ännu. För att auktionen 
skall lyckas behöver vi alla hjälpas åt. det 
är viktigt att vi alla känner delaktighet och 
bidrar med det vi kan!

Te
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GillarGillar

FÖR KÄRLEKS SKULL
SVENSKA ARTISTER TILLSAMMANS FÖR SYRISKA BARN PÅ FLYKT
 
I det unika musikprojektet ”För kärleks skull” har ett stort 
antal kristna artister och musiker gått samman för att hjälpa 
barn på flykt från krigets syrien. artisterna har spelat in en 
skiva, avstår ersättning och låter all behållning från skivan 
gå till vård och utbildning för syriens barn, via Erikshjälpen.

det var låtskrivaren och musikern Peter Johansson från Bankeryd som 
kom med idén till För kärleks skull. Sedan hösten 2015 har kristna musiker 
och artister skrivit nya låtar och spelat in dem, i ett projekt som genomförs 
i samarbete med tidningen dagen och erikshjälpen.  

 
Josef tingbratt är en av artisterna som medverkar på skivan.  
- Jag skrev låten ”Hopp om ett liv” sommaren 2015. den skrevs 
efter att jag såg bilderna på 3-årige alan som hittades död på 
en strand vid medelhavet efter en misslyckad flykt över havet.  
 
Jag ville redan då använda den till något välgörenhetsändamål. 
I våras blev jag tipsad om projektet ”För kärleks skull”. Jag kän-
de direkt att detta var rätt. en samlingsskiva med kristna artis-
ter och låtskrivare som skänker allt till arbetet för flyktingar. 

På skivan ”För kärleks skull” medverkar också bland andra evelina Gard, 
erik tilling, Börge ring, martina möllås, Jonas Sandwall, terese Freden-
wall, Jeanette alfredsson, annamaria Bergkvist, Cyndee Peters, Frank 
Ådahl och Johan mauritzson.
 

Hit går pengarna
Överskottet från skivan går till Erikshjälpen som via ADRA Sverige/ADRA Syrien och 
Medair stöttar barn och familjer på flykt i Syrien och Libanon. 

KEYnet Sweden AB 
Tel 0370-33 47 50

 Hemsidor      Intranät    Ärendesystem

E-handel       Utbildning      Kundunik

Tillsammans gör vi  
information tillgängligt!

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

PRESENTATIONSSKÄRM
med viktig och uppdaterad information 
för företag och förening. Fråga oss!

KVÄLLSBIBELSKOLA

GillarGillar
GillarGillar
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:
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Fyra onsdagskvällar i höst mellan 19.00 – 21.00 

Kvällsbibelskola  
med Göran Holmberg

 
 
DATUM OCH TEMA 
 
31/8 4:e Mosebok och Jesus 
28/9 Josua och Jesus
26/10 Job och Jesus
23/11 Jesaja och Jesus 
 
19.00-21.00 med kort fikapaus

Alla är välkomna!

Lördag 22 Oktober 15.00

Församlingens Auktion

 15.00  Lotteriförsäljning mm, servering
 15.45  Andakt, Torbjörn Andersson
 16.00  Auktion, Bo Ingvarsson
 
 Alla bidrag mottages tacksamt. Inlämning sker 
 fredagen den 21 oktober mellan kl.17.00 – 20.00.

Söndag 6 November 18.00

Kom med och sjung  
Kördag

Vi inbjuder alla som gillar att sjunga att vara 
med på en kördag. Vi börjar klockan 14.00.  

 
Vi övar och fikar tillsammans och avslutar 
dagen med en sånggudstjänst där vi får 

framföra vad vi åstadkommit under dagen. 

Kom och va´med! Alla är välkomna!  
Just det – ALLA!

Bibelskolan hålls i samarbete med: 

Lördag 12 November 15.00

Equmeniabasar & Musikal
Kom och var med på den årliga basaren! 

Lyssna på musikalen. Ta en fika och umgås, delta 
i tävlingar och köp sedan med dig färskt bröd 

från söndagsskolans brödbod. Alla intäkter går till 
equmenias barn och ungdomsverksamhet. 


