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Luk 2:11

Ty i dag har en Frälsare blivit 
född åt eder i Davids stad, och 
han är Messias, Herren.
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JULEN AVSLÖJAR  
KRONOLOGISKA FÖRDOMAR 
Jag har vuxit upp med julen som ge-
menskap, fest, stämning, musik, pre-
senter och Kalle Anka. Och vetskapen 
att den firas till minne av Jesu födelse. 
Fast så var det kanske inte från början. 
Det finns inga rapporter om julfirande 
från de första århundrandena av den 
kristna tron. 
Deras stridsfråga var inte vad slags fest 
som ska firas mitt i vintern, Jesus eller 
Saturnus. Det var inte datumet som det 
blev diskussion om, men väl tanken på 
att Gud själv blir människa. Är inte det 
gudomliga av sådan art att det inte kan 
förenas med det materiella? Det gjorde 
jungfrufödseln kontroversiell.

I våra dagar är den fortfarande möjligen 
den kristna trons mest omstridda mirakel, 
fast av andra skäl. Av någon anledning 
provocerar detta till och med mer än upp-
ståndelsen. Det under som i sin samtid 
utmanade genom att bekräfta kroppen och 
det skapade kallas idag för kroppsfientligt. 
Men det avslöjar främst att vår tid kan hysa 
fördomar om tiden innan.

Andra tänker sig att på den tiden var det 
vanligt att tro att sådant kunde ske. Ingen 
hade väl koll på några naturlagar, utan 
allt som man såg i naturen var gudarnas 
nycker? Också detta är en modern myt.  
I Bibeln läser vi att såväl Maria som Josef 
hade full koll på att barn inte kom till lite 
hur som helst. Maria frågade hur det skul-
le gå till. Josef drog den logiska slutsat-
sen när han såg att Maria var gravid. Det 
krävdes änglabesök i båda fallen för att få 
dem att förstå att här skulle något inträffa 
som naturen ensam inte kunde göra.

Tron på naturens regelbundna förlopp 
uppstod inte i modern tid. Sista helgen  
i mars bjuder vi in till tre dagar med fokus 
på vetenskap och mirakler. Välkommen att 
få dina fördomar utmanade. Innan dess 
har vi flera samlingar av olika slag, också 
sådana som hjälper dig uppleva julen som 
gemenskap, fest, musik och stämning  
– med fokus på Jesu födelse. Välkommen!

Lars Gunther 
Pastor/föreståndare



Prisma är Equmenias nästa nationella scoutlä-
ger och kommer att hållas sommaren 2019. Ett 
nationellt scoutläger är ett bra tillfälle för scouter 
och ledare att träffa andra från hela vår rörelse 
och låta sig inspireras av nya idéer och tankar. 
Prisma är ett läger där vi får reflektera Guds ljus 
och sprida det vidare i världen. Häng med! 
 
Lägret är i MOHED, Söderhamns kommun 
Mohed är en plats som är omgiven av den ståt-
liga svenska skogen, med närhet till badvatten 
men även människor och bebyggelse i närheten. 
Det ger oss möjlighet att vara ett scoutläger mitt i 
verkligheten och i en engagerad och driven scout-
region. Det är enkelt att ta sig till Mohed och plat-
sen ger oss möjlighet att följa lägrets vision: ”Ett 
läger där Jesus gör avtryck i scouten och scouten 
gör avtryck i världen.” Lägret Prisma 2019 kommer 
att bli fantastiskt på denna plats! 
 
Datum 
Prisma är 21-27 JULI 2019 
 
Ålder 
Vi strävar efter att göra ett läger som passar så 
många som möjligt. För upptäckare, äventyrare 
och utmanare har vi program alla dagar. Spårare 
har vi ett särskilt program för under torsdagen och 
fredagen. Roverscouter är välkomna att delta i 
samma program som utmanare. 

Hur ser veckan ut? 
På lördagen och/eller söndagen reser vi till lägret. 
Resan är en del av lägerupplevelsen och vi hoppas 
på att ni kommer få en rolig och spännande resa 
tillsammans med många andra scouter från sam-
ma landsända som ni! På söndagen kommer vi så 
äntligen fram till lägerplatsen, vi hittar rätt, bygger 
och gör oss hemmastadda. Kvällen avslutas med 
en mäktig invigning.

På måndagen, tisdagen och torsdagen börjar 
dagen med en morgonsamling som följs av ett 
dagsprogram som alla på lägret gör på förmid-
dagen. På eftermiddagen erbjuds en mängd olika 
spontanaktiviteter (ja, däribland bad!) och på kväl-
len hålls det flera mindre lägerbål på olika ställen 
på lägerområdet.

På onsdagen har vi en hjältedag med massor av 
spännande aktiviteter! Vi börjar och avslutar dagen 
vid stora scenen tillsammans! 
På fredagen ser programmet ut ungefär som de 
andra ”vanliga” dagarna men vi avslutar tillsam-
mans med en Gudstjänst följt av en scenshow. 
På lördagen är det dags att dra sig hemåt. Men 
innan alla åker hinner vi givetvis med en rejäl av-
slutning tillsammans.

 
För Equmenia i Hestra och Grimsås del kommer 
det skickas ut mer information och anmälan för 

INFORMATION OM SCOUTLÄGRET PRISMA 2019 

ISABERG
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lägret till scouterna längre fram. Deltagaravgiften 
för lägret är satt till 1500kr.

Mer information om lägret frinns på: 
www.prisma2019.se

Eller kontakta Magnus Schönberg (Ansvarig 
scoutledare för Equmenia i Hestra/Grimsås)

Mobil: 0735-16 19 46 
Mail: magnus.balder@gmail.com

SCOUT 
Isabergpå
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Det värkte i rygg och höfter efter 
alla långa timmar där på åsnans 
rygg. Äntligen kunde vi skymta 
siluetten av Betlehem där borta vid 
horisonten. Inte långt kvar nu. Då 
kände jag hur barnet i mig tryckte 
och sparkade och en ilande känsla 
spred sig i kroppen.

Det kom tätare nu. Det måste innebä-
ra att det är nära. Snart skulle bar-
net vara här. Barnet som Gud hade 
planterat i mig. Barnet som skulle 
bära hela världen på sina axlar. Jag 
förstod inte allt som ängeln Gabriel 
hade sagt den där dagen, men nå-
gonting i mig förvissade mig om att vi 
var trygga i denna stora uppgift. 

Ingeting hade ju blivit som vi planerat. 
Grannar och vänner var förvånade 
och vissa ganska skeptiska, och att 
mitt i allt detta med ett nytt liv som 
var på väg, skulle vi behöva ge oss 
iväg för att skattskrivas. Det kändes 
som rena vansinnet! Men så här långt 
hade Gud varit med oss hela vägen, 
och trots den svåra resan så kände vi 
tydligt hans närvaro hela tiden. 

Vi närmade oss staden sakta, och 
det hade börjat skymma, det blev allt 

svårare att se den slingrande vägen 
framför oss, men Josef ledde vår 
åsna med säkra steg. Han såg trött 
och sliten ut. Det skulle bli skönt att 
äntligen komma fram. Då ilade det 
genom kroppen igen och jag kände 
hur kramperna blev allt starkare. Det 
blev svårt att sitta kvar där på åsnans 
rygg och jag kramade hårt i repet. 
Josef stannade åsnan en stund och 
strök mig sakta över ryggen tills vär-
ken var över. 

- Nu fortsätter vi, sa han med mjuk 
röst. Det är inte långt kvar nu. 

- Caspar, Melchior, kom och titta! Ser 
ni att stjärnan lyser klarare ikväll? Det 
är nog dags att vi packar ihop och 
beger oss. 

- Undrar hur långt vi får följa stjärnan 
i natt…? 

I flera år hade Baltasahr noga stu-
derat skrifterna som alla tydde på 
samma sak, och nu hade de rest  
i över ett halvår. De var alla överty-
gade om att stjärnan skulle visa dem 
till det barn som skulle komma att 
bli nästa stora konung. Allt var noga 
förberett. Gåvorna de hade med sig 

hade valts ut med stor omsorg. En 
konung skulle hyllas med det bästa 
man kunde frambringa. 

- Det är hopplöst Josef! Det är femte 
världshuset vi frågar och det är fullt 
överallt! Vi måste komma in någon-
stans nu, jag klarar inte mycket längre 
nu... 

Värkarna kom tätt nu och jag kunde 
inte längre sitta kvar på åsnan. Vår 
tappra åsna som ihärdigt burit oss, 
mig och barnet ända fram. 

- Jag vet, du är också trött, viskade 
jag i vår åsnas öra innan nästa värk 
gjorde sig påmind. Vilken lättnad det 
hade varit att komma innanför Bet-
lehems portar! Nu äntligen skulle vi 
snart få vila och vad det verkade även 
få möta vårt barn. Guds barn. men 
att hitta någonstans att bo visade sig 
svårare än vi trott. 

- Lena! Lena!! hämta några filtar och 
sänglinnen, och skynda ut till stallet! 

Mannen i dörröppningen vände sig 
mot oss igen, såg en stund på mig, 
på min stora mage och på Josef, sen 
sa han:

- Det är inte mycket, men jag ser att 
ni är behöver hjälp. Mitt liksom alla 
värdshus här i Betlehem är helt full-

En himmelsk natt
Text: Hanna F. Bylund
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belagda sen den här skattskrivningen 
satte igång! Bra för affärerna är det! 
Men det är klart, en lucka här där 
hade ju inte skadat… åh förlåt, här 
står jag och pratar! den här vägen…

Mannen gick före till husets stall som 
låg inklämt bakom hans värdhus och 
den smala gränden på andra sidan. 
Han presenterade sig som Alvar och 
förklarade att här kunde vi få stanna 
några dagar tills han eller någon an-
nan kunde erbjuda oss ett riktigt rum, 
och tills dess skulle han inte ta något 
betalt, Sedan ropade han på Lena 
igen.

- Det här är Lena, min hustru, sa han. 
Hon kommer ta god hand om er i 
natt. Hon har varit med vid flera föds-
lar här i staden, så ni kan vara trygga 
med henne. Är det ert första barn 
som är på väg? ni ser så unga ut!

Zakarias skylde ögonen med hän-
derna, var kom det starka ljuset ifrån? 
Det var ju sen kväll, inte kunde väl 
solen lysa så här dags? Fåren ver-
kade också lätt oroliga. Då hörde han 
plötsligt en stark stämma. ”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 
finna ett nyfött barn som är lindat och 

ligger i en krubba.” Sedan övergick 
orden till toner. De vackraste toner 
Zakarias öron någonsin hört. Fåren 
stillade sig och och ett lugn spred sig 
över marken. Efter en stund tystnade 
tonerna och mörkret lade sig igen. 
Zakarias stod omtöcknad kvar på på 
den plätt han var. Esra, Zakarias bror 
ryckte honom i ärmen:

- VAD var det där!? 

- Jag vet inte….änglar tror jag… 
svarade Zakarias…för det var det 
enda han kunde komma på. Farmor 
brukade prata om änglar ibland. Om 
hur det kunde hända att de visade sig 
som Guds sändebud när Gud ville 
tala om någonting mycket viktigt. Men 
Zakarias trodde att de bara kom till 
de högt uppsatta prästerna. 

De två andra anslöt sig också, och 
nu började en ivrig diskussion, de 
pratade i mun på varandra:

- Såg ni?!

- Hörde ni vad han sa?! …eller den 
..eller det…hörde ni också orden?

- Var det änglar? 

- Kan det verkligen vara sant?

- Vi måste undersöka om det är sant! 
kom så går vi ned till staden och ser 
efter!

Utmattad och omtumlad såg jag på 
det lilla liv som just lagts i min famn. 
Att något så jobbigt kunde vara något 
så fantastiskt! Lena samlade ihop de 
smutsiga linnedukarna och plockade 
fram rena filtar innan hon försvann ut 
genom dörren. Josef kramade min 
hand och strök vårt lilla barn över 
kinden. 

- Jesus, sa han. Ditt namn är Jesus. 

En våg av känslor sköljde över mig. 
Ödmjukhet inför detta stora uppdrag, 
ett barn! Tacksamhet över att få 
förvalta denna lilla skatt. Rädsla inför 
vad som kunde förloras. Kärlek, flo-
der av kärlek!  Det kändes som att jag 
hade självaste himlen i min famn   

Bild hämtad från filmen “Mary of Nazareth”



Dövskolan arbetar mot fördomar
Skolan för döva och dövstumma barn startade 2001  
i slutet av det långa inbördeskriget 1989-2003 
i Liberia. Många barn fick ingen eller bristfällig 
skolgång pga kriget, och för dem som inte kunde 
gå i vanlig skola pga sin funktionsnedsättning blev 
situationen ännu värre. Idag finns utöver teoretisk 
undervisning (matte, läsning, teckenspråk m m) 
på förmiddagarna, hantverksutbildningar för de 
elever som önskar på eftermiddagarna. I första hand 
skomakeri och sömnad. På detta sätt får eleverna en 
möjlighet att kunna starta sin egen rörelse för att 
kunna generera en inkomst och slippa vara hänvisad 
till tiggeri eller välgörenhet.

Skomakarläraren är en lokal skomakare i Monrovia 
som kommer in och undervisar eleverna. Skolan 
ligger på *UMC:s tomt i centrala Monrovia, där 
kyrkans huvudkontor också ligger, så flera av eleverna 
har möjlighet att på trottoaren utanför erbjuda sitt 
hantverk. Eleverna har fått ett gott rykte som duktiga 
och att de gör kvalitetsjobb. Inkomsterna från 
eftermiddagsverksamheten hjälper också till att bära 
verksamhetskostnader för skolan under den tid som 
de är elever där.

Döva barn får utbildning i Liberia
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...Men att få möjlighet att lära sig skriva, läsa och räkna betyder desto mer. 
 
Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet. Dörren till skolan är också dörren till ett självständigt liv och en tryggare framtid. När  
fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir klassrummet en skyddad plats. Dels rent konkret – ett barn är tryggare  
i skolan än på gatan. Dels på sikt. Utbildning är den säkraste vägen ut ur fattigdom och ger möjlighet att styra över sitt eget liv. 
 
Årets internationella insamling handlar om utbildning. Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger vi fler människor chansen 
 att studera. Det handlar om barn och ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och framtidshopp.  
Det handlar också om vuxna som vill utbilda sig till pastorer. Dessa pastorer kommer dels arbeta för att sprida evangeliets hoppfulla 
budskap. Dels kommer många av dem att fungera som lärare i byarnas skolor. Pastorerna gör en oerhörd värdefull insats runt om i  
världen. Insamlingen pågår mellan 1:a advent (2 december) 2018 och 31 januari 2019.

I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen.  
Till jordens yttersta gräns.

ETT STAVFEL ÄR 
KANSKE INTE HELA 
VÄRLDEN...

Tack för din gåva! 
Pg: 90 03 28-6  
BG: 900-3286 
Swish: 123 900 32 86 
Equmeniakyrkan.se/internationell-insamling

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
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2018
HESTRA  KALENDER

Januari
1 Nyårsdagen 18.00 Gudstjänst med nattvard,  
 Lars Gunther, Månadsoffer

6 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
 Henrik Manfredsson, Sång Carl-Gunnar Djerv  
 och Maria Viktorsson, Insamling till  
 Equmeniakyrkans internationella arbete,  
 Kyrkkaffe

13 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst,  
 Estefanie Henriquez Carrasco,  
 Sång Ola Viktorsson och Magdalena Odén  
 med band, Insamling till Equmeniakyrkans  
 internationella arbete, Kyrklunch

13-20  24/7-bön 

17 Torsdag 14.30 Andakt, Hestragården

20 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst  
 i N. Hestra kyrka, Maria Widermark

22 Tisdag 18.00 Bön

27 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,  
 Sång Torbjörn Lundin, Nicklas Skogsberg  
	 med	flera,	Söndax,	Kyrkkaffe

29 Tisdag 18.00 Bön 

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

4 Tisdag 19.30 Bön

8 Lördag 18.00 Jultoner i Advent,  
 se separat information

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

11 Tisdag 18.00 Bön

12 Onsdag 17.00 Pensionärernas Luciafest

16 Söndag 10.00 Gudstjänst, Jonna Arpenvik,  
 Missionsruta, Kyrkkaffe

18 Tisdag 18.00 Bön

24 Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst, Lars Gunther, 
 Sånggrupp, Insamling till Equmeniakyrkans  
 internationella arbete

31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön i Norra Hestra kyrka

19-

Missionsgudstjänst 13 januari 
ESTEFANIE HENRIQUEZ CARRASCO 33 år 
från Chile, först elev, sedan ledare vid equmeni-
as internationella lärjungaskola Apg29, i Sverige 
och i Turkiet. Blev kristen som den första i sin 
familj och är engagerad som predikant, ledare 
för ungdomar och alphaledare i sin hemförsam-
ling. Hon är tandläkare och vice föreståndare 
för ett hälsocenter. Hon drömmer om att starta 
hälsocenter	på	fler	platser.
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Februari
2 Lördag 17.00 Missionskväll med Vitryssland  
 i centrum, New Life for You, se informationsruta

3 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,  
 Lars Gunther, Sång Frida och Stefan Curenstam,  
	 Söndax,	Månadsoffer,	Gemenskap	i	hemmen  
 se informationsruta

5 Tisdag 18.00 Bön

10 Söndag 10.00	Gudstjänst,	Missionsruta,	Söndax, 
 Kyrkkaffe

12 Tisdag 18.00 Bön

17 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,  
	 Sång	Alexandra	Palmquist	med	flera,	Kyrkkaffe

19 Tisdag 18.00 Bön

22-23 Fredag-Lördag Temahelg,  
  se separat uppslag 
 
24 Söndag 10.00 Gudstjänst, Micael Grenholm,  
 Lars Gunther, Sång Caroline Lideberg  
	 och	Kristoffer	Karlsson,	Söndax,	Kyrkkaffe

26 Tisdag 18.00 Bön

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

5 Tisdag 18.00 Bön

10  Söndag 10.00 Gudstjänst, Göran Undevall,  
	 Sång	TMU-teamet,	Söndax,	Månadsoffer,	Kyrkkaffe

Arbetsdagar 
på Strandgården

28 feb - 2 mars 

Bön kl 9.30 i Oasen  
före gudstjänsten.

New Life 4 You
2 februari, kl.17.00  

Missionskväll med Vitryssland i centrum.  
”Min uppväxt i Vitryssland”, Sanna Wismen berättar.  

Information om vårt arbete, kåseri, fika, mm.

 Kom ihåg!
      Köp senap              och saffran
     Skicka julhälsningar

Träffpunkt Missionkyrkan
Torsdagar kl.15-16.30

Gemenskap  i hemmenSöndagen 3 februari 
 Inget kyrkkaf fe. I stället bjuder vi  hem varandra. Några står värd,  andra står för mat enligt knyt-  kalasprincipen, och alla andra   är välkomna med.
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”Nu är det jul igen…”. Orden i den gamla julvisan är både 
välbekanta och kära för oss. Advents- och jultiden är på 
många sätt en speciell tid. På nytt igen klingar julens glada 
sånger om Frälsaren som blev född till vår jord.

Låt oss under årets julfirande inte glömma bort julens verkliga 
innebörd. Så här skriver evangelisten Lukas i kap 2 vers 6-7: 
”Medan Josef och Maria befann sig i Betlehem var tiden inne 
för att föda och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindan-
de honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns 
plats för dem i härberget.”

Inför den kommande programperioden vill jag här speciellt lyfta 
fram tre arrangemang som vi inbjuder till. Jag vill börja med att 
inbjuda er alla till årets julotta på juldagen, den 25 december, 
kl 07.00 i Grimsås kyrka. Efter julottan bjuder församlingen 
alla julottebesökare på glögg och pepparkakor. 

Det andra arrangemanget som jag vill inbjuda till, det är besö-
ket vi får söndagen den 27 januari kl 10.00 av sjuksköter-
skan Ellen Undevall. Ellen är min dotter och i våras arbetade 
hon under tre månader, på volontärbasis, som sjuksköterska 
på världens största ”sjukhusfartyg”, Mercy Ships i Kamerun 
i Afrika. I denna gudstjänst kommer hon att berätta och visa 
bilder från detta spännande arbete. Med sig i gudstjänsten har 
hon sin kusin Elin Undevall och de kommer att spela och sjunga 
tillsammans.

Det tredje arrangemanget som jag vill inbjuda till, det är det 
Öppet Hus, som vi har i Grimsås kyrka, söndagen den 3 
februari, mellan kl 14.00-17.00.  Den här dagen blir det utställ-
ning av textilier designade av Ing-Britt 
och Seppo Suvinen i Grimsås. Det blir 
servering och lotterier hela dagen där 
all behållning går till Equmeniakyrkans 
verksamhet i Grimsås. Dagen avslutas 
kl 16.00 med att Ing-Britt Suvinen kå-
serar över sitt liv utifrån temat: ”Mitt livs 
väv och min väg till vävstolen”.

Alla varmt välkomna i Grimsås kyrka, 

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling

NU ÄR DET JUL IGEN2018
GRIMSÅS  KALENDER

December
7  Fredag 18:00 Julfest 

16  Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall

25 Juldagen 07:00 Julotta Göran Undevall,  
 Eva Andersson

Januari 
11  Fredag 18:00 Knutkalas

27  Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall,  
 Ellen Undevall berättar om sin resa med  
 ”Ship of mercy”

31  Torsdag 09-15 Bönedag

Februari
3  Söndag 14-17 Öppet Hus med utställning  
	 av	textilier,	servering,	lotterier.	16:00	kåseri	 
 av Ing-Britt Suvinen ”Mitt livs väv och min  
 väg till vävstolen” 

15  Fredag 19:00 Årsmöte 

17  Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall  
 nattvard

24  Söndag Kretsårsmöte i Tranemo

Mars 

3  Söndag 11:00 Gudstjänst tillsammans med  
 Svenska Kyrkan, Göran Undevall, Tomas Jarvid

12

19-
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RAPPORT FRÅN ÅRETS AUKTION | NY ORDFÖRANDE

I samband med årsmötet i oktober överlämnade Andreas Palmquist 
ordförandeklubban till Elisabet Torstensson. Vi tackar Andreas för hans 
insats under de 9 år han varit ordförande. Samtidigt önskar vi Elisabet 
välkommen in i den nya uppgiften. Det är första gången i församlingens 
historia som en kvinna innehar den posten.

Församlingens auktion - en folkfest. 
Stort tack till alla som på olika sätt bidrog till ett fantastiskt 
ekonomiskt resultat på vår auktion. 104 000 kr blev slut-
summan av försäljning och ett stort antal lotterier av skilda 
slag. Men auktionen är inte bara ekonomi, det är också en 
väldigt trevlig samling där stämningen förhöjdes av Siwe 
Josefsson som gjorde debut som auktionsropare. Han 
svingade klubban med finess och bidrog i hög grad till en 
härlig kväll och det goda resultatet. 

NY ORDFÖRANDE  
i församlingen



Att gilla mirakler och  
vetenskap–samtidigt!

Kristen tro beskriver en Gud som har skapat en 
regelbunden värld och som är närvarande i denna 
regelbundenhet. Men också griper in i denna värld 
på sätt som går utöver vad naturen normalt kan 
åstadkomma. Jesus uppstod från de döda och 
Anden verkar i världen idag.  
 
För många blir tron på vetenskapen en tvångströja 
för världen, där mirakler inte får plats. För andra 
resulterar tron i misstänksamhet mot vetenskapen. 
Vi inbjuder till en helg där vi kommer att driva 
tesen att båda dessa hållningar är onödiga och att 
de har blivit uppblåsta i den offentliga debatten.

14 



Talare
Micael Grenholm  
Han är pastor i husförsamlingen Mosaik i Uppsala 
och ordförande för Svenska apologetiksällskapet. 
Hans passion är att förena karismatik, 
evangelisation och engagemang för fred och 
rättvisa. I maj släpps hans senaste bok som 
dokumenterar helanden och argumenterar för att 
vetenskapen pekar på miraklers existens. Micael 
bloggar på helapingsten.com och driver podden 
Jesusfolket med sin fru Sarah. 
 

Lars Gunther 
Han är pastor i Hestra Missionsförsamling. Han 
bloggar på nätet på http://itpastorn.nu/ med fokus 
just på karismatik och sund teologi och sant 
tänkande. Lars är gift med Marit, gillar basket, 
webbutveckling och studier  
i teologi, kyrkohistoria, filosofi och allt möjligt 
annat.

Anmälan
Kvällsmöten och 

gudstjänsten är öppna 
för alla. För matens 

skull kommer vi ta ut en 
deltagaravgift för alla som 

vill delta under lördagen. 
Hur du anmäler dig 

kommer vi att meddela via 
vår webbplats och  

i annonser.
15



I Chile är julen en ganska kort högtid. Den 24 december arbetar man 
som vanligt. Men efter arbetsdagens slut klär man upp sig och gör sig 
fin inför julfirandet. 
Många chilenare inleder julfirandet med att på kvällen gå till kyrkan och delta 
i “Misa del Gallo”, Tuppmässan. Enligt traditionen var tuppen den förste som 
bevittnade Jesu födelse och trumpetade ut den till omvärlden. Därefter går 
man hem för att fira med familjen och ibland även med släktingar. Barnen 
väntar på Viejo Pascuero, Farbror Jul, som kommer med presenter. Trots 
att det är vår i Chile vid jultid, så kommer han varmt “tomteklädd” med sina 
renar. 

Därefter är det dags för den fina julmiddagen. Oftast är det kalkon på bordet, 
men fisk och annat kött förekommer. Naturligtvis serveras också olika typer 
av sallader och en god dessert. Ett speciellt julbröd är vanligt i många chi-
lenska hem. Det är ett ganska torrt bröd med kanderad frukt i. Det är viktigt 
att det finns mycket mat och att det är fint. Till maten dricker de flesta vin. Vid 
denna julmåltid är det vanligt att man ber och tackar Gud för året som varit. 

En del ungdomar går därefter ut till någon fest och träffar andra. Den 25 
december är man tillsammans med familjen och bara vilar och tar det lugnt.

/Conny Palmquist

Jul i Chile

16 



Nej, detta har inget med Mello att göra. 
Även om man tyckte sig känna igen en 
del av det musikaliska från det sam-
manhanget. Ledarna för Puma och 
Puma XL har satt samman en musikal 
som barnen framförde på ett fantastiskt 
fint och medryckande sätt. Lägg därtill 
ett duktigt kompband och succén är ett 
faktum.

Det genomgripande temat i ‘Andra 
chansen’ är att Gud är en förlåtande, 
helande och kärleksfull Gud, som vill 
oss alla väl. Och att detta tema också 
bör genomsyra vår gemenskap med 
varandra. Stort tack för bra framförande 
av ett viktigt budskap!

Efter musikalen bjöds in till en tårtbuffe. 
I källarvåningen erbjöds förutom olika 
typer av lotterier även fiskdamm, besök 
hos tomtar, brödbod och godisförsälj-
ning m.m.

Manus och sångtexter: Frank Ambjörnsson,  
Christina Lindkvist, Maria Gillgard och Maja 
Skogsberg

Kompband: Nicklas Skogsberg synth, Eve-
lina Nyström synth, Philip Holgersson gitarr, 
Samuel Nyström gitarr, Albin Åsljung bas, 
Torbjörn Lundin trummor, Filip Palmquist 
slagverk

Andra chansen - en succé!Andra chansen - en succé!

17



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

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

savotech

Hestra • 070-277 64 53

www.hotellnissastigen.se 
Tel: 0371-58 90 00

Tel:	0325-74204
www.fredrikssonsstrumpfabrik.se

Gynna våra 
    annonsörer

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



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

TACK FÖR ERT STÖD!



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



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

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

Ätran 0346-567 90 • Borås 033-20 20 30

 dina.se

Växjövägen 7, 331 32 Värnamo  •  Tel: 0370-180 90 - Gnosjö, 0370-993 90 - Gislaved, 0371-22 63 99 
E-post: info@lundellbegravningar.se

• Begravningar  • Gravstenar  • Försäkringsbevakning  • Bouppteckningar  • Hembesök
Trygghet när sorgen drabbar dig...

Din fullutrustade verkstad som  
servar bilar och maskiner.  

Vi fixar även däck och AC.

070-735 59 46, 070-307 87 03  
info@specoservice.se- www. specoservice.se 

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



UTFÖR ALLT  
INOM BRANSCHEN
Tel: 0370 - 335110

MATT-SEPPO HB
Idrottsgatan 2, 514 70 Grimsås

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

VÄVMATERIEL
FÄRDIGA MATTOR

Tel: 0370-33 50 44 

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

www.eab.se

Gynna våra              annonsörer Automationslösningar för  
process- och tillverkningsindustrin

www.vatab.se

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



a

www.missionskyrkanhestra.sewww.missionskyrkanhestra.se

Välkommen att fira 
Julnattsgudstjänst  

kl.23:00
i Hestra Missionskyrka

ESTEFANIE HENRIQUEZ CARRASCO  
33 år från Chile, först elev, sedan ledare 
vid equmenias internationella lärjungaskola 
Apg29, i Sverige och i Turkiet. Hon blev 
kristen som den första i sin familj och är 
engagerad som predikant, ledare för ung-
domar och alphaledare i sin hemförsamling. 
Hon är tandläkare och vice föreståndare för 
ett hälsocenter, och hon drömmer om att 
starta	hälsocenter	på	fler	platser.

Jultoner i advent 
Konsert

- Lördag 8/12 - 
kl 18.00 

 Hestra Missionskyrka

KonsertKonsertKonsertKonsertKonsert 24
December

Missionsgudstjänst  
13 januari | kl 10:00
Välkommen	att	lyssna	till:

Biljetter 50:-
Mingelfika 40:-

Biljetter kan köpas från någon av 
de medverkande samt strax före 

konserten. Intäkter går oavkortat till 
Equmenia.

Sång:  
Christina Lindqvist, Stina Landin,  

Hanna Bokne, Pernilla Hartvigsson  
Maria Gillgard, Alexandra Palmquist 

och Frank Ambjörnsson. 

Musiker:
Nicklas Skogsberg,  
Daniel Manfredsson, 

 Philip Holgersson, Calle Mellergård,  
Fredrik Erling  

och Marcus Holgersson. 

Textläsning:  
Anna-Carin Åsljung


