”Lovad
vare Herren
dag efter dag!
Han bär vår börda,
Gud är vår räddning.”
Ps 68:20
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Kyrkokonferensen 2018

Pr e di ko s e r i e:
G u d ta la r
I juni kommer vi att ha en
miniserie om att Gud talar till
oss. Vad går det ut på? Hur går
det till? Och vad ska vi tänka
på när vi för Guds ord vidare?
När vi hör Guds tilltal blir livet
spännande. Då utmanas vi och
växer vi som människor. Och
då kan vi få hjälpa andra på
sätt som övergår vårt förstånd.
Men detta är också ett område
där det förekommit missförstånd och rent av missbruk
av Guds namn. Här finns med
andra ord mycket att lära.
Förbered dig genom att läsa
följande texter:
3 juni

Romarbrevet
kapitel 12

17 juni

1 Samuelsboken
kapitel 3

24 juni

Lukas 1:5-25
Joh 3:22-36

Som vi har längtat. Till slut ville också Isabergs skidanläggning stänga för säsongen
och behövde ingen mer snö. Men våren
dröjde. Och nu när detta skrivs har den kommit med besked och högsommarvärme.

Lars Gunther

ETT NYTT EVIGT ORD

Tänker någon att våren och sommaren är
meningslösa bara för att vi haft dem förut?
Knappast. De är lika efterlängtade varje år
och när du får det här bladet har du kanske
uppgjorda planer och förhoppningar på vad
sommaren ska innebära. Varje år får vi en ny
sommar, men det är inget nytt att det faktiskt
blir sommar. Det är som vanligt.
Den här sommaren hoppas jag att du kommer höra Gud tala in i ditt liv. Det kan börja
med känslan av förundran som naturen skapar, men låt det inte stanna där. Låt denna
sommar också bli ett tillfälle för Gud att tala
till dig genom sång och predikan, genom Bibeln och Andens tilltal i vårt inre. Detta vill vi
hjälpa dig till i vår församling. Och det finns
fler ställen dit du kan gå i sommar. Vi tipsar
om några i det här programbladet.
För det vi alla behöver höra på nytt är det
Gud alltid säger och vad Gud alltid har sagt.
Hur vi är skapade, älskade och erbjudna
förlåtelse och förvandling från Gud själv.
Budskapet är evigt, men vi behöver ändå
höra det på nytt. Precis som vi behöver en
ny sommar.
En glad och god sommar önskar jag er alla!
Lars Gunther
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Vill du vridaSMU
och vända
på livet, Gud, den kristna
tron och vad det är att
vara människa?
Då är du välkommen att
vara med i konfagruppen.
Vi som bjuder in är
Svenska kyrkan och
Missionskyrkan i Hestra.

KONFIRMATIONSLÄGER

Den 3-6 maj begav sig en grupp
med konfirmander och ledare
ut på Östersjön med båten Shalom. Vi var tillsammans med ett
härligt gäng från Allianskyrkan
i Forsheda och Svenska kyrkan
i Ljungby.
Lägret började på torsdagskvällen med sedvanligt ”fredagsmys”
alltså Tacos. Efter det bar det ut
på havet med en underbar solnedgång. Väl ute på havet satte
besättningen fart på oss i diverse
lekar uppe på däck. När vi senare
lade till på Uvön i en skön naturhamn blev det andakt och vittnesbörd av delar av besättningen.
Under fredagsförmiddagen fick
vi tillfälle att gå i land på ön och
även ha lite undervisning för konfirmanderna. De fick även jobba
med att planera sin konfirmationsredovisning. På eftermiddagen
innan vi gick ut till havs igen fanns
tillfälle för bad för de som var modiga att hoppa i det kalla vattnet.
Lunch intogs och vi seglade ut
igen på öppet vatten. Här fick alla
hjälpas åt att hissa segel. Det blev
en tyst och lugn färd. På seglet
stod det JOH 3:16. På denna resa

fanns det otroligt modiga konfirmander som tog sig ända upp
i masten på ca 17meters höjd och
detta skedde mitt ute på havet.
Jag tyckte det var riktigt stort och
mäktigt av dessa unga tjejer. Även
denna kväll njöt vi av god mat och
fin andakt. Hamnen där vi sov den
här natten var Påskallavik.
Lördagsförmiddagen bestod av
undervisning igen och efter lunch
tog vi oss över till Sandvik på
Öland. Här strålade solen mot oss
och vi letade upp glasskiosken.
Besättning tog hand om lekar på
land och även här blev det dopp
för de som kände sig hågade för
det. Fram mot kvällning kastade
vi loss och begav oss till Shaloms
hemmahamn, Oskarshamn.
Söndagen bjöd på strålande sol
och gudstjänst ombord på båten.
Därefter tog städning av hytter
vid, och vi fick tacka för oss och
säga hej då till nya vänner. Vi
återvände hemåt trötta och glada
och med mycket spännande och
fantastiskt vi fått vara med om.
// Genom Ulrika Axelsson Diakon

För mer informaton och anmälan till nästa konfagrupp se:
www.svenskakyrkan.se/konfirmationssök
Sista anmälningdag: 29:e juni
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EQUMENIAS VÅRAVSLUTNING 24/5
Ulrika A xelsson,
ungdomsdiakon

Det var strålande sol i Åparken när Equmenia hade sin våravslutning, och Söndax (söndagsskolan) för första gången
deltog. Ulrika, vår ungdomsdiakon, talade om att allting har sin tid. Solsken, regn, glädje, kärlek, sorg, bad och trygghet
m.m. Men nu fokuserar vi på sommaren och sommarlovet!! Och det var med ett livfullt ledarskap som Frank Ambjörnsson
ledde barnen när de sjöng ut sin glädje! Engagerade lyssnare flockades kring scenen.
5
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HESTRA KALENDER

Juni
10
		
		
		

Söndag 10.00 Installationsgudstjänst
i Centrumkyrkan, Gislaved, för Ulrika Axelsson.
Peter Bernhardsson (regional kyrkoledare),
Bengt Svensson, Lars Gunther

14 Torsdag 14.30 Andakt på Hestragården		
17 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther.
		 Sång Hanna F. Bylund, Werner Holgersson
		 Kyrkkaffe

Juli
1 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
		 i N. Hestra kyrka
4 Onsdag 15.00 Sommarträff på Stackebo
			
18.00 Andakt
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Söndag 10.00 Gudstjänst i N. Hestra kyrka

15 Söndag
			
		
21 Lördag
			

10.00 Gudstjänst Månadsoffer, Kyrkkaffe
19.00 Kvällsgudstjänst i N. Hestra kyrka
15.00 Sommarträff på Stackebo
18.00 Andakt

22 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
		 i N. Hestra kyrka
29 Söndag 10.00 Gudstjänst i N. Hestra kyrka

24 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther		

S mmarträffar på Stackebo
I sommar träffas vi för gemenskap på Stackebo. Det ligger vackert uppe på
Isaberg och om vädret tillåter spelar vi trädgårdsspel, grillar och njuter av
naturen tillsammans.
Alla tar med sig att grilla (det kommer också att finnas korv med bröd till den
som glömmer.) Om det är dåligt väder är vi inomhus och äter våfflor.
18:00 avslutar vi med andakt.
Datum: Onsdag 4/7 | Lördag 21/7 | Onsdag 1/8
Tider: Spel & lek 15:00 | Grillen tänds 16:00 | Andakt 18:00

Vill du ha skjuts?
14.45
Skjuts går från missionskyrkan.
17.15
Skjutstillfälle 2, för andakten.
19:00 Hemfärd.
Frågor?
Kontakta Lars Gunther,
0708 - 73 63 45, gunther@keryx.se

Augusti
1

Onsdag 15.00 Sommarträff på Stackebo
		
18.00 Andakt

5 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
		 Lars Gunther. Månadsoffer, Kyrkkaffe
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Tisdag 18.00 Bön

12 Söndag 18.00 Konsert med Hulegårds kapell,
		 Lars Gunther. Kollekt
14 Tisdag 18.00 Bön
19 Söndag 10.00 Gudstjänst med besök
		 av Tjernobylbarnens Oas, Ove Claesson
		 Kollekt till Tjernobylbarnens oas, Kyrkkaffe
21 Tisdag 18.00 Bön

Konsert
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26 Söndag Församlingsdag på Sämsjöborg,
		 se separat information
28 Tisdag 18.00 Bön

September
2

Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst
i N. Hestra kyrka. Välkomnande av konfirmander
		 Agneta Helge, Lars Gunther.			
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Tisdag 18.00 Bön

8 Lördag 18.00 Konsert. Medverkan av gospelkören
		 Lingon och Mjölk och pastor Per Anders Karlsson,
		 Värnamo
9

Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst
i Missionskyrkan. Bibelutdelning till konfirmanderna,
		 Lars Gunther, Agneta Helge
		 Terminsstart för Söndax, Kyrkkaffe

s kapell

9/9

Terminsstart för

Söndax

2018
GRIMSÅS KALENDER

Juni
17 Söndag 11:00 Gudstjänst Göran Undevall,
		 Tomas Jarvid, nattvard

Augusti
19 Söndag 10:00 Gudstjänst
		 Elin och Frank Ambjörnsson
26 Söndag 18:00 Gudstjänst Kanarieteamet
30 Torsdag 09:30-15:00 Böndag

Sept
2 Söndag Församlingsdag.
		 Tid och plats meddelas senare.

NU ÄR SOMMAREN
ÄNTLIGEN HÄR!
I år var vi nog många som upplevde vintern som lite extra
lång och att vårens ankomst dröjde. Men till sist så kom
äntligen våren med en explosionsartad fart. Vi kunde
återigen njuta av vårens första solstrålar. Vi tackar Gud
för skapelsens och naturens växlingar.
Här vill jag citera några ord från Psaltarpsalmen nr.148
i vår Bibel som talar om naturens växlingar och som
uppmanar hela skapelsen att lova Guds namn:
”Prisa Herren i himlen, prisa honom i höjden. Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. Prisa
honom sol och måne, prisa honom, alla strålande stjärnor. Prisa honom du himlarnas himmel, du vatten ovanför
himlen. De skall prisa Herrens namn, ty han befallde
och de skapades. Han gav dem deras plats för evig tid,
bestämde en ordning som aldrig förgår.”
I början av sommaren samlas scouterna till sitt årliga
scoutläger. I år direkt efter skolterminens slut och denna
gång i Långserum i Småland.
För många av oss är sommaren en tid av vila och nödvändig återhämtning. Även vår församlings arbete går in
i ett lugnare tempo under sommarhalvåret. Det blir alltså
lite färre gudstjänster i Grimsås kyrka den närmaste tiden. Men redan nu vill jag nämna att vi även i sommar får
besök av det s.k. Kanarieteamet från Evangeliska Turistkyrkan på Gran Canaria.
De besöker Grimsås kyrka,
söndagen den 26 augusti kl 18.00.
Alla är varmt välkomna till Grimsås
kyrka denna söndagskväll!

Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare
i Grimsås Missionsförsamling
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EQUMENIAKYRKANS GÄVLE
KYRKOKONFERENS 2018

”Riksdagspolitiker borde ha varit med i Gävle”, utbrister
Christina Larsson i Sändarens ledare. Under de tre dagar
konferensen pågick togs flera positiva, medmänskliga och
empatiska beslut, bl a i asyl och migrationsfrågor, tvärsemot det allt hårdare och kallare samhällsklimatet.
För våra barns skull måste vi bli mer klimatsmarta och än mer
gå från ord till handling. Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att ge
stöd till församlingarna i detta arbete och nästa års konferens
i Jönköping ska genomföras klimatsmart.
Ulrika Axelsson

I gudstjänsten sista kvällen ordinerades elva pastorer och sju
diakoner. En av de diakoner som ordinerades var vår och Gislaveds frikyrkoförsamlings Ulrika. Innan ordinationen har Ulrika
haft ett arbetsår med vägledning i våra församlingar. Tillsammans uppmärksammade vi henne med blommor och en bok.
I gudstjänsten predikade kyrkoledare Lasse Svensson om
vikten av tilltro till Gud och att inte förminska budskapet med
”småtrevligheter”.
Avståndet mellan Hestra och Gävle är långt, men värt varenda
mil. Att för några dagar få höja blicken, se längre och möta
inspirerande människor inte minst under gemensamma måltider,
det är stort!
Lena och Conny Palmquist
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SMU ÅK PÅ SOMMARKONFERENS!
SEMESTERTIPS:

Torpkonferensen

Oas-rörelsen

Torp har betytt jättemycket
för vår familj. Vi var där
första gången sommaren
2003. Peter och jag turades
om att följa med barnen på
barnmötena och det var inte
bara barnen som älskade
det. Jag själv blev så berörd
att jag ofta stod längst bak
med tårar rinnande nerför
kinderna. Det var helt fantastiska möten med fantastiska barnledare. Efter den
där första konferensen var
vi fast och vi har åkt dit varje sommar sedan dess. Nu
är det länge sedan någon
av oss gick på barnmöten.
Men att Torp har fortsatt att
vara en andlig oas och en
tid för återhämtning och vila
för vår familj är uppenbart.
Det är svårt att bara med
några få meningar beskriva
den speciella atmosfären på
Torp. Jag bad familjen om
hjälp och frågade dem vad
de tycker är det bästa med
Torp. Så här svarade de:

Jag och G-B har varit på flera OAS-möte dock inte hela konferenser. Vi har fått
uppleva mycket glädje i gudstjänsterna med
mycket lovsång och lovsångsdans med
fanor i många färger på estraden.

Sune Svensson

Anna-Carin Åsljung med familj

Albin: den sköna känslan
på kvällsmötena och att
komma ifrån all stress.
Josef: mysigt med alla måltiderna i husvagnen med
familjen.
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Ida: tiden och närheten med
familjen. Den kärleksfulla
och öppna stämningen. Det
är lätt att vara social med
människor som bor i husvagn, allt blir mycket enklare och mer naturligt.
Peter: när barnen var
mindre var det enkelheten
och klarheten i barnmötena, som också var väldigt
professionella. Nu är det
seminarierna på eftermiddagarna som lockar. Det
finns ett stort utbud, stor
variation och många intressanta ämnen tas upp.
AC: Själv föredrar jag att gå
på bibelstudierna i Ladan
på förmiddagarna. Det
bästa är kanske att hela
livet blir så enkelt på Torp
och alla trösklar försvinner.
Trösklar mellan familjer,
mellan hem och kyrka och
mellan Gud och människa.
En bit av himmelen på jorden helt enkelt.

Barnen hade egna samlingar och även ungdomarna hade särskild ungdoms- OAS.
Undervisningen i gudstjänsterna och på
seminarierna har varit mycket bra med
många olika talare. Det fanns många olika
seminarier att välja på. I gudstjänsterna
förekom både biktsamtal och förbön för de
som önskade detta.
På lördag förmiddag var det stort nattvardsfirande i en härlig atmosfär och glädje.
Vi kände oss väldigt välkomnade när vi kom
och fick betala den lilla dagsavgiften. Åk
gärna till Varberg i år, 24-28/7, för att delta
någon dag eller fler.

Gullbrannafestivalen
Werner Holgersson

Hönökonferensen
Kerstin Jonsson

Hönökonferensen, något att se fram
emot under långa kalla vintermånader. Varför längtar man dit?
Mötet med den Helige och undervisningen i bibelstudier och kvällsmöten ger ny påfyllning som sätter spår
under kommande dagar.

- Nyhemsveckan 15-24 juni 2018 | Mullsjö
www.nyhemsveckan.se

- Torpkonferensen 18 - 24 juni | Kumla
www.efk.se/torpkonferensen

Gemenskapen med gamla och nya
vänner i varm konferensanda. ”Vi
ses väl på Hönö nästa år” ger oss
samhörighet som kristna.

- Hönökonferensen -

Sol och salta bad är också en faktor
till att Hönökonferensen är attraktiv.

7 - 15 juli | på.. ja, just det, Hönö
www.honokonferensen.se

- Smålandskonferensen 8 - 15 juli | Ralingsåsgården, Aneby
www.smalandskonferensen.se

- Oasmöte 24 - 28 juli | Varberg
www.oasrorelsen.se
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Bilder fritt lånade från resp. webb.

Gullbrannafestivalen är en kristen
musikfest som i år hålls för 20:e
gången. Platsen är Gullbrannagården
utanför Halmstad och tidpunkten är
5-8 juli. Mattias Bylund från Grimsås
har besökt festivalen tillsammans
med sin dotter alltsedan hon var i 5-6
årsåldern. Både far och dotter har hittat guldkorn i det stora utbud av musik som presenteras. Det är konserter
hela dagarna med väldigt varierande
musikstilar. Mattias berättar att det är
en härlig stämning och att han gärna
söker sig till de artister och musikstilar som präglade hans uppväxt.
Festivalen lockar väldigt mycket folk
vilket gör att man ofta träffar vänner
och bekanta. Förutom musiken innehåller programmet även seminarier,
andakter och gudstjänster.

Konferenser på nära håll:

www.missionskyrkanhestra.se

