
Jag bär bud till er om en 
stor glädje, en glädje för 
hela folket. 
I dag har en frälsare fötts 
åt er i Davids stad, han är 
Messias, Herren.
Luk 2:10-11
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Torbjörn Andersson

”Kornet har sin vila djupt i frusen jord,
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv.”

”Väntande på värme vilar rot och frö,
vet att våren kommer. Varje träd och ört
brister i blom i sin bestämda tid.
Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv.”

(Psalmer och Sånger 204 v. 1 och 4)

 Den årstid som främst representerar vilan är 
vintern. Skapelsen får under den tiden möjlighet 
till återhämtning. Efter vårens och sommarens 
växt, höstens skördar och avlövning infi nner sig 
liksom en lugnare tillvaro som är nödvändig. Men 
vissa vintrar på våra breddgrader är så höstlika 
att naturen luras att sätta igång för tidigt. Den får 
liksom inte vila färdigt. Den stressas igång för 
tidigt och det är inte bra.

Vintern vill hjälpa oss människor att inse vårt 
behov av vila, få oss att riktigt ta in att återhämt-
ning år nödvändigt. Men den här årstiden bär på 
sina fällor. Julen inträffar under den första delen 
av vintern och den högtiden, med alla dess nöd-
vändiga och fullständigt onödiga förberedelser 
och förväntningar, blir för många av oss en stor 
stressfaktor. Det är så mycket som ska hinnas 
med, särskilt innan och så många ”måsten” som 
ska till att själva julefriden aldrig infi nner sig. Kän-
ner du att det är så för dig, då är det hög tid att 
stanna upp och tänka efter vad som är väsentligt 
i ditt liv, vad du sätter värde på och hur du vill 
ha det egentligen. Kanske rent av göra en lista 
över (önskelista) allt som går att skala bort och 
planera in tid för vila och återhämtning. 

I kyrkans liv under julen och vintern vill vi vara 
med och skapa mötesplatser som erbjuder vila. 
Varje gång vi bjuder till gudstjänst och bön fi nns 
vilans möjlighet. Lite slitet säger vi att man får 
komma som man är och i den mötesplats mellan 
himmel och jord som gudstjänsten utgör får vi ta 
emot helande och läkande ord, be om kraft för 
egen och andras del och mötas av hälsningen 
om en Gud som möter oss med kärlek och frid. 
Frid är för övrigt ett gott ord som möter oss ofta i 
julens texter och sånger. Änglakören som sjöng 
för herdarna natten då Guds son föddes hälsade 
dem och oss med orden: ”Ära i höjden åt Gud 
och på jorden fred åt dem han har utvalt.” Ord att 
vila i och låta sig bäras av. När sen vilan är över 
då är vi alla kallade att vara med att ge denna 
frid/fred vidare. Då tar det aktiva livet vid. 

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 
vinter, det är där vi befi nner oss med våra liv. Vi 
kan liksom inget annat. Men vintern ger hälsning 
om att vilan är viktig och detta stryks under av 
julens budskap om frid och fred. Så här sam-
manfattar en av våra julpsalmer detta:

”Född är Frälsaren och Förlossaren,
Kristus, Herren i Davids stad.
Kommen är friden, himmelska tiden
Nu är fullbordad. Min själ, var glad.”

(Psalmer och sånger 127 v. 2)

Hälsar Torbjörn Andersson
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FYRA PRINSAR PÅ EQUMENIAS BASAR.

Det var fullt hus i Missionskyrkan när Puma och 
Puma XL traditionsenligt inledde Equmenias jul-
basar med att spela upp en musikal. I år var titeln 
”Fyra prinsar” och handlade om Daniel, Sadrak, 
Mesak och Abednego. 

Vi fi ck följa med när Daniel (Evelina Palmquist) trotsade 
kung Darius (Maja Skogsberg) nya lag och bad till Gud  
fast lagen sa att den enda som fi ck tillbedjas var just 
kung Darius. Om man bröt mot lagen skulle man kastas 
levande till lejonen. Kungen tyckte mycket om Daniel 
och blev mycket ledsen när han hörde vem som brutit 
mot hans lag. Men trots att han var kung så kunde han 
inte ändra lagen. Den enda som kunde rädda Daniel nu 
var Gud. 

Man kastade ner Daniel i lejongropen men Gud 
sände en ängel som skyddade Daniel från de 
hungriga Lejonen. När morgonen kom gick 
kungen till lejongropen och ropade på Daniel i 
hopp om att Gud hade räddat honom och gissa 

om han blev glad när Daniel svarade nerifrån gropen, 
”Må du leva evinnerligen kung Darius”. Kungen skrev då 
ett tal till folket i Medien och Persien där han lät meddela 
att de nu skulle bedja till Daniels Gud för det är han som 
räddar och gör under. Lita på honom och han ska hjälpa 
er. 

Vi fi ck också vara med när Sadrak, Mesak och Abed-
nego (Gustaf Gillgard, Ida Simonsson och Alva Lind) 
kastades i en brinnande ugn för att de inte följt kungens 
befallning att alla folk skulle tillbedja hans nya staty. 
Även i denna berättelse, som man också kan läsa om i 
Daniels bok i Bibeln, sände Gud en ängel till skydd och 
Sadrak, Mesak och Abednego luktade inte ens bränt när 
kungen insåg att Gud hade räddat dem och han befallde 
att de skulle komma ut ur ugnen igen. 
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Årets musikal var skriven av Anette Palmquist som även 
skrivit texterna till de fl esta sångerna i musikalen. Det 
var kända melodier som hade fått ny text, t ex så var 
refrängen på Sarahas ”Kizunguzungu” nu: ”Du ger mig 
mod till att säga nej, å nej till allt som inte känns rätt för 
mig”. Andra melodier som publiken kände igen var bl a 
Marcus & Martinus ”Girls”, Anna Books ”Himmel gjord 
för två” och Victorias ”Save me”. 

Musikalen avslutades med Samir och Viktors ”Bada 
nakna” fast givetvis också den med ny text. Refrängen 
hade nu denna text: ”För vi ska sprida budskapet om 
vår Gud på alla stadens torg. Ååååhh. Kom och sjung 
här med oss, alla får vara med förstås när vi ska sprida 
budskapet om vår Gud!” 

När sista tonen lades så belönades barnen, ledarna och 
kompet med en lång applåd!

Efter musikalen fortsatte eftermiddagen med tårtcafé, lot-
terier, paket- och julgransförsäljning, marknadsstånd mm. 

Det visades 
även ett härligt 
bildspel med 
glimtar från 
equmenias 
grupper. Det 
fanns också 
med en del 
nostalgibilder 
som bidrog till 
många leen-
den. 

www.hestrasmu.com 



Behöver du samtala med någon om livet, om den kristna tron, om bilar eller om något helt annat? Pastor Anders 

Westman finns att nå på tel: 0703-588560 Hör av dig! Mailadress: uppmuntra@hotmail.com

r det inte så att alla människor har ett speciellt 

kännetecken, ett signum? Något som utmärker 

henne. ”Han ja! Han hjälper alltid till” ”Hon?! 

Oss emellan, hon klagar mest!”

Jesus gick vägen fram och överallt kände människor 

till hans signum och handlade därefter; ”Hjälp min dot-

ter mästare” ”Gör så jag kan se 

igen” ”Hjälp min sjuka betjänt 

där hemma”! Jesus signum 

var att han botade sjukdomar 

och krämpor. Med Guds kraft 

och auktoritet talade han häl-

sa där sjukdom härskat. Det-

ta var hans kännetecken. Vi 

kan läsa ”..hur Jesus från Nasaret blev smord av 

Gud med helig Ande och kraft och hur han vand-

rade omkring och gjorde gott och botade alla 

som var i djävulens våld; Gud var med honom”, 

Apg 10:38. 

Tyvärr är det så att vi kanske har drabbats av olika 

saker under livet, och kanske har vi blivit såna som 

Vad är ditt signum?

vi egentligen inte alls skulle vilja vara. Vi skulle vilja 

vara positiva, men vi klagar mest. Vi skulle vilja vara 

tacksamma, men har grävt ner oss i gamla oförätter. 

Vi skulle vilja tala gott om andra, men lyckas mest hitta 

fel. Vi skulle vilja läka andras sår, men vi klagar mest 

över den egna hälsan. Vårt signum kanske inte alls är 

det vi önskade. Tänk om man kunde vara mer läkande, 

tröstande och positiv? Bibelns budskap är faktiskt att 

du och jag kan bli såna! Vårt signum kan bli något nytt, 

fräscht och vackert. Men inte genom att vi tar nya tag i 

egen kraft. Idag är det hypermodernt att ta emot hjälp 

genom yoga, healing och annat man hittar på det ny-

andliga smörgåsbordet. Varför inte prova det Bibeln er-

bjuder: ”Ännu har ni inte bett om 

något i mitt (Jesu) namn. Be, och 

ni skall få, så att er glädje blir full-

komlig”, Joh 16:24. 

Anders Westman, pastor

Ä

”Vårt signum kan 

bli något nytt, 
fräscht och vackert”

ANDERS RUBRIK
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Us eserspe pra deles et, sunt. Itaeperio. Imet et omnis 
dolesedis est lit eos simusam enessunt endandesecum 
que vellut optatur mincimos et omnis ipic tem eum aut 
mos nonsequis experia soluptas eos aut que sequi oc-
cum deliquatusae laboreium quiae excepra quassi qui 
res eicipitae. El is eum a dolenist la dolluptam, simin 
corerch icabo. Enit quidele caborrum laccaerrore id quae 
ni sequaspernam et od minvell orehent et fugiam sum alit 
omnisquos estiusa epeliquiam cum re verrovitiis aut rest 
quas pra coreheni ullab incipiciet landuntis aute exerspiet 
que que nihillo rpossed magnihilique dolorupta sapic to 
et hit recus dit quosam, es aturio iniet fuga. Et ut iusamus 
nonseque eos quis eventur ressum disquostis dolut mag-
nitatem sedi rectend ipitatemquam quundi ut odipsandae 
et ea porem venitiur?

Am quo es alia vitatusciis eum iscit volenim qui te denda 
corerum res ditatus ipsae omnim qui inverio. Ut illaut 
audam, autes voluptur rem volupti tentotas repudiatio. 
Itas dolenienis est, sum qui con nist enim expere cum 
dolorum fuga. Ut est volore mi, vellestio. Itas ilique plibu-
samet as rem harione quas etum none ipsus, iume alibus, 
sapiet, sint, solupta si istiant quiam re as que pa cusa 
peri rent od que dolupta temporro bea aut alitae estio es 
accum landae cus aturerovid ut rehendit enemolo modita-
tempor re, evenihit archilitate liam, soloritatia di coritet ad 
unt alit, quae pror si ommolupta quibus, ilit rae latquiat.

Ebitia ab in re voluptas ipis re rernati ut rerspiet parcia qui 
dolorum ut esequo esserum ex et perehendae eossim 
inctota spelique nimpeli genem. Hit, ium quos estempo-
rerum ex ea aut odit eum voluptur rest, omnim apel maio 
con re quas rerspietur, od mos earum hilique acillaboris 
con nes asi aniendi ari deligendis sam sincto corerep 
ratatus, offi ciis id moloreiur?

Liquam qui arumquam nem accum aut eveniet, vitatae 
mod quod ut ellestionse verio estrum quod quatur, noste 
doluptatis quam, unt enestrum quunt porio. Adit restend 

igenienis quis moloreped molori apitat alit que con eum 
eatiis inusam id esto eserum qui omnimusandi omnis 
abore pel ium doluptatur?

Aquo qui nitionsequam vollorerit aut laborpo reicius 
amuscid ut verrunt re volenis esedio is ut mos vit imo est 
ut molorum ea earcian ihiliquamus rerferepe nam ullo 
moluptatus evelit res et plati unt qui volores doluptiam 
quuntem. Nos que volene quam venient quibus rerum 
quas sit eos as ab il imodias ad quae sum volento magni-
ae. Luptusam que nulparum aperum audani solorei citias 
volorem natemquid miligen imporibusam, sunt vit quae 
sus dolectatet omnis min reria volore ditiunt poruntios 
doloribus, quae vit andit deliquae expelic iiscipi sciistrum 
iuscian dignatusam, nulpa volorrum sequae dolor sus 
miliqui rero quis nobit, ipsus exped et optiatiis mi, sim qui 
doluptatis verspernatur aut volecae molor andem dolup-
tus aborepe rae nimi, si odi offi c tenesciumet velecessitas 
evendae veliquam incipid undaese core quod est endella-
test veremqui se re voluptia que qui con pre dolorror sint 
quibus santur modi ut est as utemporiore voloreribus quid 
ute nestincienem a natiuntion nest, secaepe riatquam aut 
qui veles ad et faccus et ipsum et, te dolorest di optiat 
voluptaecto berum aut latur? Gitiasitat everror ibustrunt

Sommarhälsningar från 
Torbjörn AnderssonUnt et autestrunt, cuptati conse sim 
everion elignam et perspitata voluptatus, te vid quis exero 
mod el maxim qui dipid que ne simet ellessum eligent 
volo blaborerem. Nam, comnisc iendisc iumquunt andae 
volupta tectempor sum eum facesecab ipsae res eos 
eatemqu iaspere, imperovid mosae sum nonsequi non 
nimenectento quam quodi adias reped et ad elestrum 
essimostiunt pliquam quiam, sum que sam vent archil 
id eossitaquate odio beatect ionecae. Itatia venduntisit, 
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SCOUT PÅ HÖSTHAJK

Natten mellan den 21-22 oktober lystes höstmörkret upp i skogen utanför Ljungsarp av fotogenlyktor, 
pannlampor, lägereldar, många glada och kanske lite spända scouter. Ett 20-tal barn och ledare hajkade 
på Ljungsarp-scouternas fi na hajkplats.

Efter det vanliga tillhörande kaoset hade vi hittat våra platser i tält eller vindskydd, eldar tänts och lyktor 
hängts upp. Utedasset fi ck en egen trivsam lykta. Värmen och matdoften spred sig och snart stod taco-
buffén klar. Chokladbanan till efterrätt. Vi delade upp oss i lag och med hjälp av en lång lista letade vi 
efter växter i naturen.

”Va mysigt det är”, ”jag tycker det är lite läskigt”, ” vi ska va uppe hela natten!”, ” får man gå och lägga 
sig nu?”. Lugnet lägger sig. Vi kryper ner. Några somnar gott. Några sitter uppe och sköter elden och 
småpratar. De fl esta sov nog gott på natten. Några sov mest när de kommit hem.

Att vara på hösthajk är en upplevelse. 
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RUBRIK

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle 
skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var 
ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och 
Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i 
Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsam-
mans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin 
son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom 
det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod 
Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de 
greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”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 Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall 
fi nna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där 
tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varan-
dra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Her-
ren 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 som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det 
häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta 
och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och 
lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det 
hade sagts dem.

Lukas kap. 2:1-20

Jesu födelse
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Långt innan Jesus föddes berättade profeter om att Jesus skulle födas En av 
dem var profeten Jesaja, som levde ungefär 700 år före Jesus. I Jesajas egen 
bok i Gamla testamentet står det: ”Men natten skall vika där ångest nu råder. 
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram … Ty ett barn har fötts, en son är oss given.” 

Maria och Josef var två unga människor från byn Nasaret. Var och en av dem 
mötte en ängel, som berättade för dem att Maria skulle få ett barn, en gudason 
och att de skulle ge honom namnet Jesus. Du kan läsa om Maria och 
Josef - julevangeliet - i Lukas evangelium kapitel 2 eller på sidan 8.

Julafton 24 december
I Sverige är de viktigaste jultraditionerna  kopplade till julafton. I en del kyrkor är 
det julbön eller samling vid julkrubban på julafton. Här i Hestra är alla välkomna 
till Missionskyrkan på Julnattsgudstjänst kl 23.00 som avslutning på julaftonen. 
Då sjunger vi julens sånger och läser julevangeliet. 

Juldagen 25 december
Juldagen är en av de verkligt stora högtidsdagarna i många länder och den 
dag då man fi rar jul allra mest. I kyrkor världen över fi rar man Jesu födelse. En 
gammal tradition i vårt land har varit julottan - en gudstjänst tidigt på juldagens 
morgon. Det är fl era kyrkor i vår kommun som hälsar dej välkommen till julotta,  
bl.a. 06.00 i N.Hestra kyrka.

Annandag jul 26 december
Annandag jul handlar bibeltexterna som man läser i kyrkan om den heliga 
Stefanos. Han var den förste martyren, alltså den första som dödades för 
sin kristna tro. 

Trettondag jul
Trettondagen är den allra äldsta kristna högtiden. I Bibeln står det att öster-
ländska stjärntydare, hade sett en stjärna gå upp på himlen. De vise männen 
visste att en ny stjärna skulle tändas på himlen när Guds son skulle födas, och 
därför följde de stjärnan. De fann Jesus i stallet och hyllade honom med guld, 
rökelse och myrra.

Du kan läsa om de vise männen och hur de hittar Jesus i Matteusevangeliet 
kapitel 2.

Maria och Josef tvingades därefter fl y undan hot och förföljelser till Egypten 
och Jesus var under sina första år ett fl yktingbarn. 

JULHELGENS DAGAR
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Jag är världens ljus. Den som följer 
mig ska inte vandra i mörkret utan ha li-
vets ljus.” (Joh 8:12)  

Som Jesu efterföljare idag får vi låta vårt 
ljus lysa i världen. I Equmeniakyrkans 
vision bekänner vi att vi vill vara en 
kyrka för hela livet – och för alla folk 
– där mötet med Jesus Kristus inte 
bara förvandlar mig och dig, utan 

hela världen! Mission och bistånd 
i ord och gärning är vad Equme-

niakyrkan arbetar med i nästan 
30 länder i Afrika, Asien, La-

tinamerika, Mellanöstern och 
Europa. Vi arbetar främst 

via nationella kyrkor, lokala 
församlingar och kristna 

organisationer. Kyrkan 

har ett unikt nätverk och vi arbetar i förvissningen om 
att ljuset, Jesus Kristus går före oss ut i världen. Han 
säger genom lärjungarna även till oss: ”Såsom Fadern 
har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till 
människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta 
genom oss. Vi får också i år tända ljus på många sätt 
och på många platser. Men vi kan inte göra det om vi 
inte jobbar tillsammans.

Här följer ett exempel på det internationella arbetet:

CENTER FÖR ROMSKA BARN I SOFIA, 
BULGARIEN

– Jag vill bli läkare när jag blir stor, säger Svetia som 
är 12 år blygt, när jag frågar om hennes drömmar. 
Kompisen Kelly, 11 år, vill bli hårfrisörska och Albina, 
också 11, vill bli advokat. Svaren från fl ickorna för-
vånar när man hör om deras bakgrund. Tillsammans 
med ett tiotal andra romska barn går de på eftermid-
dagsskola i kyrkan hos baptistförsamlingen.

Kyrkans skola för romer
I Sofi a baptistförsamling bedriver man sedan drygt tio 
år en verksamhet som syftar till att integrera romska 
barn i det bulgariska samhället, att överbrygga deras 
brist på bra start i livet. Ledare för ”skolan” är Dafi , en 
kvinna 50-årsåldern som är en utbildad pedagog och 
till vardags jobbar på en vanlig bulgarisk skola med 
klasserna 1-4. Dafi  älskar barn och att se dem utveck-
las. Under två eftermiddagar i veckan kommer Dafi  
till kyrkan och jobbar som volontär med att undervisa 
de romska barnen. Man har just startat för terminen 
och barnen är i åldrarna 5-14 år. Dafi  ger varje barn 

1010
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en unik studieplan i relation till deras specifi ka bak-
grund. Några barn har gått något år i skolan, andra går 
i vanliga skolan samtidigt som man kommer hit. Några 
har aldrig gått i vanlig skola. Och fl era har lärt sig läsa, 
skriva och räkna här. Man berättar att för något år se-
dan stannade ett par fl ickor kvar i kyrkans skola ända 
tills 20-årsåldern, vilket ses som en framgång, att de 
väntade med familjebildning så pass länge och hann få 
en någorlunda grundutbildning. En annan gång tvinga-
des en 15-årig fl icka sluta då hon skulle föda barn. 
Barnets pappa var i samma ålder.

Barnen i Sofi aförsamlingens skola för romer sjunger 
en sång om att Jesus älskar dem, på bulgariska och 
engelska. De ser fram emot att få fl ytta in i de nya 
lokalerna som är på gång. Och de har hopp för framti-
den. Låt oss dela deras förhoppningar och hjälpa dem 
att infria sina drömmar!

Equmeniakyrkan stöder romerna i deras hemländer, 
dels via baptistförsamlingens center i Sofi a, Bulgarien, 
dels via liknande insatser i projektet Rut i Bukarest, 
Rumänien.

O, jag viskar en bön i natt, 
för dom som inget har

För dom som gick in i natten 
utan att hitta tillbaks

Jag viskar en bön i natt, 
för alla dom som väntar

För dom som har tappat hopp, 
för alla där ute som längtar

Mauro Scocco
-ur sången ”Viskar en bön”.

Ge en gåva:
Plusgiro: 90 03 28-6
Ett SMS med texten LJUS till 72980 ger 100 kr
Swish: 900 32 86

Julklapp: Använd något av ovanstående 
betalningsmetoder

Skriv ett gåvokort på www.equmeniakyrkan.se/tandettljus



Sep
5 Söndag 10.00 Gudstjänst gemensamt med Sv.K, 
 Hans-Joachim Franze,Torbjörn Andersson, 
 Söndagsskolstart, Sång av Förenade kören, 
 Nattvard, Kyrkkaffe. 

12 Söndag 10.00 Gudstjänst Roland Ohlsson, 
 Anderstorp, Sång av Catrin Westman, 
 Söndagsskola, Månadsoffer, Kyrkkaffe. 

12 Söndag 16.00 Unga familjer samlas i kyrkan. 

19 Söndag 10.00 Gudstjänst, Pastorskandidater 
 medverkar, Torbjörn Andersson, Söndagsskola, 
 Utgångskollekt till pastorsutbildning, Kyrklunch. 

23 Torsdag 10.00 Bibelsamtal+förmiddagsfi ka. 

23 Torsdag 14.30 Andakt Hestragården. 

Nytt Livkonferens 24-26 september
För mer info: Se sista sidan.

26 Söndag 10.00 Gudstjänst Göran Holmberg och 
 familjen Bjur m.fl , Söndagsskola, Kyrkkaffe. 

28 Tisdag 19.00 Församlingsmöte. 

30 Torsdag 19.15-20.30 Gemensamt bibelstudie 
 med Sv.Kyrkan i Församlingshemmet. 

Okt
3 Söndag 10.00 Gudstjänst, Torbjörn Andersson Kören,  
 Söndagsskola, Nattvard, Månadsoffer Kyrkkaffe. 

3 Söndag 18.00 Konsert med David Kappelmark, 
 Andreas Hagesjö. 

7 Torsdag 10.00 Bibelsamtal+förmiddagsfi ka. 

8 Fredag Ungdomssamling i Glvd i Jesusutmaningen. 

9 Lördag 09.00 Frukostmöte Lotta o Peder Wendefors 
 Servering. 

10 Söndag 10.00 Tillsammansgudstjänst 
 Sven-Arne Sveningsson, Jakob Ahlbom, Puma/KTB 
 Scoutinvigning, Offer till Equmenia, SMU100 år 
  Tårta+Kyrkkaffe. 

10 Söndag 16.00 Unga familjer samlas i kyrkan. 

14 Torsdag 19.15-20.30 Gemensamt bibelstudie 
 med Sv.Kyrkan i Missionskyrkan. 

15 Fredag 19.00 SMU:s årsmöte, Servering. 

17 Söndag 10.00 Gudstjänst Torbjörn Andersson, 
 Sång av Jakob med vänner, Söndagsskola, 
 Missionsrutan, Kyrkkaffe. 

17 Söndag 18.00 Konsert SVF:s kör från Jkpg, Inträde. 

21 Torsdag 10.00 Bibelsamtal+förmiddagsfi ka. 

21 Torsdag 14.30 Andakt på Hestragården 

23 Lördag 15.00 Församlingens auktion 
 lottförsäljning,servering. 16.00 Andakt 
 Torbjörn Andersson, Auktion Bo Ingvarsson. 

24 Söndag 15.00 Församlingens årsmöte, Servering. 

28 Torsdag 19.15-20.30 Gemensamt bibelstudie 
 med Sv.Kyrkan i Församlingshemmet. 

31 Söndag 10.00 Gudstjänst Torbjörn Andersson, 
 Kyrkkaffe, Sång av Maria Gillgard, Söndagsskola. 

31 Söndag 18.00 Konsert med Karin och 
 Andreas Wetterfors, Cello och marimba Inträde

222222222000000000111111111666666666
HESTRA  KALENDER

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

December
3 Lördag 15.00 - 17.00 Öppet hus 
 med utställning av julkrubbor, 
 Elisabeth Josefsson, servering

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

6 Tisdag 19.30 Bön

11 Söndag 10.00 Gudstjänst med Söndax julfest, 
 Torbjörn Andersson, Kyrkkaffe

13 Tisdag 19.30 Bön

15 Torsdag 17.00 Pensionärernas Luciafest

18 Söndag 17.00 Jultoner i Advent. 
 Kollekt till equmenia. Mingelfi ka. 
 Se sista sidan. 

20 Tisdag 19.30 Bön

24 Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst, 
 Torbjörn Andersson, Insamling till Equmeniakyrkans 
 internationella arbete

31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön i Hestra kyrka

Januari
1 Nyårsdagen 18.00 Nattvardsgudstjänst, 
 Sven-Arne Sveningsson, Månadsoffer

8 Söndag 10.00 Gudstjänst, Leslie Ron, 
 Sång Werner Holgersson, Siv och Gunnar Haraldsson, 
 Insamling till Equmeniakyrkans internationella
 arbete Sydamerikanskt kyrkkaffe

8-15 24-7 bönevecka

15 Söndag 10.00 Gudstjänst, Torbjörn Andersson,
 Sång Hanna Delhag m.fl . Kyrkkaffe

17 Tisdag 19.30 Bön

18 Onsdag, 19.00 Kvällsbibelskola Göran Holmberg, 
 Tema: Psaltaren och Jesus

19 Torsdag 18.30 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan,
  Agneta Helge och Torbjörn Andersson

22 Söndag 10.00 Ekumeninsk gudstjänst, 
 Agneta Helge, Torbjörn Andersson, 
 Sång Frank Ambjörnsson och Alexandra Palmquist, 
 Söndax, Kyrkkaffe

24 Tisdag 19.30 Bön

29 Söndag 10.00 Gudstjänst, R-M Karlsson 
 predikar och berättar utifrån Open doors arbete,
 Sång Anette Palmquist, Evelina Nyström, 
 Ebba Lundin m.fl . Söndax.
 Utgångskollekt till Open doors, Kyrkkaffe

31 Tisdag 19.30 Bön



Februari
5 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard, 
 Torbjörn Andersson, Sång Lydia Viktorsson m.fl . 
 Söndax, Månadsoffer, Kyrkkaffe

7 Tisdag 19.30 Bön

11 Lördag 18.00 En kväll om mission i Vitryssland
 med besök från Donsö bl.a. Servering.

12 Söndag 10.00 Gudstjänst, Torbjörn Andersson, 
 Missionsruta, Söndax, Kyrkkaffe

14 Tisdag 19.30 Bön

19 Söndag 10.00 Gudstjänst, Klaus Eller, Kyrkkaffe

21 Tisdag 19.30 Bön

22 Onsdag 19.00 Kvällsbibelskola, Göran Holmberg, 
 Tema: Jeremia och Jesus

23 Torsdag 10.00 Bibelsamtal och kaffe

26 Söndag 10.00 Gudstjänst, Planeringsrådet och 
 musikrådet ansvarar, Söndax, Utgångskollekt till 
 TMU - Bibelskola Livskraft, Kyrkkaffe

26 Söndag 18.00 Bön och lovsång

28 Tisdag 19.30 Bön

Mars
4 Lördag Inspirationsträff i Equmeniakyrkan 
 Anderstorp. se info till höger

5 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard, 
 Torbjörn Andersson, Söndax, Månadsoffer, 
 Kyrkkaffe

INSPIRATIONSTRÄFF Equmeniakyrkan, AnderstorpMed kyrkoledare Lasse Svensson m.fl. 
14.00: Storsamling med välkomnande

15.00: Seminarier med Lasse S och kanslipersonalen 
16.30: Fika

17.00: Storsamling med frågestund

18.00: Kvällsmöte

4 Mars 

8 Januari
Leslie Ron, Smålandstenarmedverkar i gudstjänsten då vi också har insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Leslie kommer ursprungligen från Equador.

Leslie kommer ursprungligen 

Leslie Ron



Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare 

i Grimsås Missionsförsamling222222222000000000111111111666666666
GRIMSÅS  KALENDER

November
27  Söndag Första advent Öppet Hus, 
 lotterier och servering från 13:00 
 Adventsgudstjänst 17:00 

December
9 Fredag 18:00 Julfest

25 Söndag 07:00 Julotta 

Januari
8 Söndag 11:00 Gudstjänst, Göran Undevall

13 Fredag 18:00 Knutkalas

26 Torsdag från 09:30 Bönedag

Februari
12  Söndag 11:00 Gudstjänst, Göran Undevall

24 Fredag 19:00 Årsmöte

26 Söndag 15:00 Kafferepet, 
 servering med underhållning

Mars 
12 Söndag 11:00 Gudstjänst, Göran Undevall, 
 Nattvard

GRIMÅS: Juletid

I Juletid
Julen är en högtid som både stora och små ser fram 
emot! De vuxna gläds åt några extra lediga dagar från 
arbetet och barnen ser fram emot ett långt och härligt 
jullov. 

Allt det är ju positivt och bra. Men låt oss under julen 
inte glömma bort högtidens viktigaste person. Frälsaren 
som föddes till vår jord för att ge oss hopp om en ny 
och bättre värld. Jesus är fridsfursten och fredsfursten 
som kommer till oss i juletid. Under dessa dagar får vi 
sprida detta glada buskap till vår samtid. Allt gott och 
Guds välsignelse till er i jultid önskar vi er alla!

Kyrkohistoria
Arkitekt Stig Florén från Uddevalla, har sedan 1997 
dokumenterat över 600 missionshus, missionskyrkor, 
sommarhem med fl era anläggningar i ett unikt projekt 
inom Equmeniakyrkan i Västra Götalands distrikt i sam-
arbete med Länsstyrelsen. 

Nu fortsätter han med dokumentation i Östra Götaland 
och har nu besökt Grimsås och fotat samt fått viktiga 
faktauppgifter som nu fi nns med i dokumentationen. 
Det dröjer innan han dokumenterat hela vårt distrikt, 
men hans arbete så här långt fi nns redan på internet. 

Gå gärna in och läs och förundras över den doku-
mentation som fi nns tillgänglig. Totalt 10 bilagor fi nns 
tillängliga för tillfället. 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
under Publikationer/Rapporter



JULKRUBBOR FRÅN HELA VÄRLDEN

Elisabeth Josefsson 
berättar att några 
vänner i Värnamo 
reste till Ecuador för 
att starta upp en liten 
verkstad för många år 
sedan. Vid hemkom-
sten hade de med sig 
en julkrubba.

 Det fortsatte med att Elisabeths man, Rudi Josefsson, 
var på resa i Kongo och när han kom hem hade han 
också en julkrubba med sig. Intresset för julkrubbor och 
deras utseende i olika länder började gro och samlingen 
utökades i takt med parets utlandsresor. Allteftersom har 
man fått hjälp av vänner som förstått att paret Josefs-
son samlar på julkrubbor och köpt med sig hem och på 
så sätt har samlingen vuxit. Nu består samlingen av 85 
olika krubbor i varierande storlek.

Julkrubborna fångar intresse i alla åldrar. De berättar 
något viktigt för oss. Vi vet ju att de berättar om Jesu 
födelse. Men utseende, materialval, färgrikedom säger 
oss också något om de länder de kommer ifrån. 

Det är med stort intresse vi ser fram Elisabeths besök i 
Hestra och denna utställning! Isabergskolan kommer att 
få visningar under skoltid och allmänheten har möjlighet 
se utställningen under ”Öppet Hus” på lördagen den 3 
December kl 15.00 – 17.00 och i samband med guds-
tjänsten den 4 December. Se sista sidan.

Missa inte! 
UTSTÄLLNING

Foto: Göran Magnusson, Hjo

KONGO: i ebenholts

RWANDA: av bananblad

ECUADOR. små målade fi gurer i ”trolldeg”
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Johan fi rar sin hundrade jul 
och Karin sin första

Johan Josefsson i Bjärsved är 
Missionskyrkans äldsta medlem. 
Och lilla Karin, dotter till Stefan 
och Lill-Hege Pettersson, som 
sitter i Johans knä är nittionio 
år yngre. Lilla Karin vet inte 
vad som väntar i juletid medan 
Johan har nittinio jular att se 
tillbaka på. Johan föddes i slutet 
av första världskriget och han 
berättar att barnen som föd-
des då var särskilt välkomna 
eftersom de tilldelades samma 
ranson som vuxna under dessa 
ransoneringstider. 

Det var mycket arbete på går-
darna förr för att förbereda julen. 
Julgrisen skulle slaktas, bröd 
och kakor skulle bakas, lutfi sken 
lutas. Allt skulle vara rent och 
snyggt i huset för att högtid-
lighålla minnet av Frälsarens 
ankomst till jorden. Alla trägolv 
skulle skuras, sängkläderna
 skulle tvättas och sänghalmen 

bytas ut mot nytröskad långhalm 
av råg.

Julgran höggs och kläddes med 
levande ljus. På jularna träf-
fades släktingar och vänner till 
kalas och det bjöds rikligt med 
mat, bröd och kakor. Johan 
berättar vidare att söndagsskol-
festen, med August Spånberg 
i högform, var en stor samling 
med mycket folk från när och 
fjärran. Det blev att gå vägen 
från Bjärsved upp till missions-
huset i Stora Hestra eftersom 
Johans pappa, Josef, inte ville 
ta ut hästen vid besöken i mis-
sionshuset. Han ville undvika att 
lukta häst! 

En av de första julklapparna 
Johan fi ck var en liten leksaksbil 
i plåt som han fi ck av sin bror 
Sven. Det kommer han särskilt 
ihåg och gladde sig mycket över. 
Man hade inte så många leksa-
ker i Johans barndom.

Tider förändras, så också jultra-
ditioner. Mycket av vad Johan 
upplevt kommer lilla Karin aldrig 
att få uppleva. Hon fi rar sin för-
sta jul i en helt annan tid än vad 
Johan gjorde. Men anledningen 
till att vi fi rar jul är densamma. 
Jesus kom till vår jord. 

Vi önskar dem båda en riktigt 
God Jul 2016!

TVÅ JULAR

Du kanske har mött honom, hans härliga 
skratt och hans önskan att umgås och 
snabbt lära sig svenska. 

Josua kom till Migrationsverkets mottag-
ningsenhet, Furuhill den 7 april 2014 och har 
där träffat människor från bl.a. Afghanistan, 
Syrien och Eritrea. I Hestra har han också 
bekantat sig med många samhällsbor.

Josua berättar att julen fi ras den 25/12 i 
hans hemland, Nigeria. Då kommer alla 
hem till sin mamma för att vara tillsammans i 
familjen. Redan kl. 7.00 på juldagens mor-
gon går man tillsammans till kyrkan. Guds-
tjänsten varar ca fyra timmar och denna 
dag har alla med sig en julgåva som man 
sedan byter med någon. Senare på juldagen 
samlades alla som bor i samma hus för att 
laga och äta den traditionella julmaten, anka 
och ris. 

Julafton fi ras inte som i Sverige, men på 
kvällen den 24/12 går alla barn runt bland 
husen och sjunger och dansar. Barnen bjuds 
på godis, som senare delas upp bland alla 
som varit med.

Förra året fi rade 
Josua julen hos 
svenska vänner, 
vilket var en an-
norlunda jul-
upplevelse.
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Välkommen att fi ra gudstjänst med oss 
i Missionskyrkan! 

Varje söndag samlas hundratusentals 
människor över hela vårt land till guds-
tjänst. En gudstjänst handlar om att få 
möta Gud på ett sätt som förvandlar oss 
och att ha gemenskap med varandra. 
Gudstjänsten är de fl esta församlingars 
centrala mötesplats och hos oss fortsätter 
den med kyrkkaffe för dem som så önskar. 
Där fi nns rum för samtal och gemenskap.

Gudstjänsterna kan se olika ut från gång 
till gång. Det fi nns inga fasta mönster el-
ler måsten. Vi läser och refl ekterar över 
Bibeln, det fi nns sång- och musikinslag av 
olika karaktär, vi fi rar nattvard ibland och 
det brukar fi nnas möjlighet till personlig 
förbön. 

Det fi nns också olika typer av gudstjäns-
ter. Ibland samlas barn, unga och vuxna 
tillsammans för familjegudstjänst men 
hos oss går barnen oftast ned en trappa 
till söndagsskolan som vi kallar ”Söndax”. 
Ofta anknyter gudstjänsten till olika delar 
av våra liv och vår vardag.

Vi hoppas vi ses! ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Välkommen att fi ra 
GUDSTJÄNST

HÄNT & HÄNDER

Lördagen den 22 oktober var det åter dags för församlingens 
auktion. Serveringslokalen var välfylld när klockan var 16:00 
då Bosse startade upp auktionen. De fl esta hade då handlat i 
de olika stånden och druckit ett gott eftermiddagskaffe.

Det fanns mycket trevligt att köpa och det rådde en uppsluppen 
och generös stämning under de timmar som auktionen pågick. 
Tack till alla som på olika sätt bidrog till en lyckad auktion.

Ett bra resultat på 106 000 kronor för 
                                              församlingen 
                                                 att förvalta.

Besök av 
Equmeniakyrkans ledning

Rapport från 
Församlingens auktion

Den 4 mars gästar kyrkoledare Lasse Svensson Equmeniakyr-
kan i Anderstorp. Det sker i samarbete med församlingar an-
knutna till Equmeniakyrkan i Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Lasse kommer att tillsammans med medarbetare från kansliet 
att tala om Equmeniakyrkans arbete internationellt och natio-
nellt. De kommer att inspirera, svara på frågor och dela Guds 
ord. Det blir seminarier och offentliga samlingar under efter-
middagen och kvällen. 

Tiderna för detta fi nns på kalendersidorna. På söndagen, den 
5 mars, kommer församlingarnas gudstjänster att berikas med 
medverkan av någon från kansliet, så långt det är möjlig.

Välkommen! 

4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars 4 mars Besök av 4 mars Besök av Besök av 4 mars Besök av Besök av 4 mars Besök av 
Equmeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledningEqumeniakyrkans ledning4 mars Equmeniakyrkans ledning
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hotell och restaurang

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

www.stationenblommor.se

Box 88, Äspåsv. 14, 
330 27 Hestra

Tel. 0370-66 98 00
www.hestrateknik.se 

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

Tryggt
tryckeri

HEAB/HESTRA AB

Svasbo AB  -  ABT-boende
HESTRA
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         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 51 00
Markiser Solskyddsprodukter

www.hestramarkis.se

Kvistbäcks Såg AB
När det gäller virke - kontakta

Tel.0325-74366
Mobil. 070-58 74 366

Vi köper & säljer
Tryckt virke

SPECIALITETER:
Husfasader, Altaner,

Specialpallar & Lister

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

GRIMSÅS  •  TELEFON  0325 - 799 70

www.pls-system.se

savotech
www.pls-system.se

Solpaneler 
- 

bli din egen elproducent

Hestra • 070-277 64 53

www.hotellnissastigen.se
Tel: 0371-58 90 00
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335 21  Gnosjö  Tel. 0370-332290

www.gnosjoror.se  info@gnosjoror.se

Eldningsoljor, Diesel o. Värmepumpar

JORD & SKOGSFASTIGHETER
överlåtelser, köp och försäljning

Per-Erik Johansson, 
skogsmästare - reg. fastighetsmäklare

canskog@algonet.se, 0370-70210, 070 517 27 28

SKILLINGSKOG AB

Tel. 0325 - 742 69
S - 514 70 Grimsås

Tel: 0370 - 335019

www.lundinskok.se
Te l :  0370-339330

www.rudens.se

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

0771 14 30 30   wi resor.se

SVENSKEFFIXITY

www.rapid.com

SVENSK

www.irisutvecklingscenter.se
Verktyg för livet

Värdigt bemötande i vacker 
miljö, värme, växtkraft och 
engagemang är värderingar 
som formar vårt arbete.

www.kindsbegravningsbyra.se

Erfarenhet ger 
trygghet

Svenljunga
0325-61 15 17

Hestra
0370-33 50 30

Gislaved 0371-51 18 30

Vi gör HEMBESÖK och har JOUR dygnet runt!

Tel. 0771-22 44 88

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

Gynna våra 
    annonsörer
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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

Specialplast Wensbo AB
Box 64, 332 22 Gislaved

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

Gynna  våra      annonsörer

John´s Gräv & Service AB
John 070-372 13 93
Kalle 073-034 08 35

August 070-302 12 91

Byggnadsfi rman 
Manfredsson & Johansson AB

Hestra Tel. 0370-335180
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UTFÖR ALLT 
INOM BRANSCHEN

Tel: 0370 - 335110

Anderstorp 075/2412767

Värnamo 075/2411627    Vaggeryd 075/2411680

MATT-SEPPO HB
Idrottsgatan 2, 514 70 Grimsås

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

VÄVMATERIEL
FÄRDIGA MATTOR

Hestra Bilservice
Skolgatan 1, 330 27 Hestra

0370-335068

Hans-Erik
Brogatan 7, Isaberg Rapid Åvik, 330 27 HESTRA

070-525 79 48
Tel: 0370-33 50 44

Gynna våra 
    annonsörer

ENKELT • TRYGGT • PERSONLIGT

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, MobiltelefonerTel. 0370-155 90      www.netmine.se

ENKELT • TRYGGT • PERSONLIGT



Jultoner i Advent
Söndag 

18 december kl.17.00
Hestra Missionskyrka 

Mingelfi ka 40:-

Medverkande:
Maria Gillgard, Pernilla Hartvigsson, 

Stina Landin, Christina Lindqvist, 
Alexandra Palmquist, Frank Ambjörnsson, 

Josef Spång, Calle Mellergårdh, 
Philip Holgersson, Daniel Manfredsson, m.fl .

www.missionskyrkanhestra.se

”Öppet Hus” 
3/12 kl. 15.00 – 17.00 

samt vid gudstjänsten 4/12

JULKRUBBOR FRÅN 
HELA VÄRLDEN

Julnattsgudstjänst
Julafton 23.00 
Torbjörn Andersson, Insamling till Equmenia-
kyrkans internationella arbete


