Var starka och frimodiga, var inte rädda
eller förskräckta för dem. Ty Herren, din
Gud, går själv med dig. Han skall inte
lämna dig eller överge dig.
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Mos 31:6.
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Lars Gunther

Pastorn har ordet:

Ge mig tålamod - snabbt!
”Gud, ge mig tålamod, men gör det snabbt!”
Den bönen har nog ingen bett på riktigt,
men den uttrycker en känsla jag haft många
gånger. Det är jag knappast ensam om. I min
barndom var den här tiden på året (november) en olidligt lång väntan på julafton. Idag
tänker jag oftast att julen kommer för snabbt.
Hur ska jag hinna med allt jag vill ha gjort
innan dess, både som julförberedelser och i
livet i stort. I år väntar vi på annat. Snart har
hela året förvandlats till en väntan på coronavaccin och en återgång till det normala.
En viktig lärdom jag fått är att tålamod handlar
om mod, inte likgiltighet. Känslan av att det
kan kvitta om något kommer snart, längre in i
framtiden eller inte alls är inte tålamod. Tålamod
kan samexistera med iver och stark längtan. Tålamod är modet att inte ta genvägar, modet att
inte forcera fram dåliga lösningar – och modet
att inte tappa sugen eller ge upp när något dröjer. Tålamod är att stå fast och stå kvar när det är
tufft och när det goda man längtar efter dröjer.

(Galaterbrevet 4:4), inte innan dess. Jesus växte
upp och det dröjde in i vuxen ålder innan Han
påbörjade sitt offentliga uppdrag. Varför var
det så? Svaret är att något viktigt också hände
under tiden som väntan pågick. Tålamod är inte
passiv väntan. Tålamod är modet att göra något
här och nu, under tiden man väntar på den
större befrielsen.
Vår församling hoppas jag är en plats där vi
ingjuter mod att tåla i varandra. Välkommen att
dela den gemenskapen, på det sätt omständigheterna tillåter just nu och framöver!

Lars Gunther
Pastor/föreståndare

Tålamod beskrivs i Bibeln som en frukt från
Guds Helige Ande. Mitt eget tålamod tar så lätt
slut. Då tar jag genvägar eller så ger jag upp.
Jag behöver en tillförsel av tålamod i mitt inre.
Julens berättelser kan vara en hjälp att ge oss
tålamod. Gud sände sin Son när tiden var inne
3

Equmeniascout i Hestra/Grimsås
Spårarscout - ingången till scoutlivet!
Vårt spårarscoutgäng består i år av 17 härliga scouter och
5 glada ledare. Vi har inte känt varandra så länge eftersom vi
började nu i höstas men vi har redan hunnit hitta på många roliga
saker tillsammans. Vi har t ex varit på cykelutflykt vid gamla
kraftstationen, paddlat kanot i Kroksjön och haft hajk på Stackebo.
Grillat korv, pinnbröd och ätit skrabbelucker vid elden medan
någon av ledarna berättat spännande berättelser från Bibeln.
När man är spårarscout får man lära sig hur man ska vara mot
varandra och att alla är olika men ändå lika mycket värda. Vi är ett
lag där alla hjälper varandra. En av kvällarna knöt vi nyckelringar
med paracord (ett slags nylonrep). En ganska svår uppgift som
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kräver en hel del tålamod. Där peppade vi varandra och när någon
blev klar med sin nyckelring hjälpte man en kompis som hade det
lite svårare med uppgiften. När kvällen var slut kunde alla gå hem
med var sin snygg nyckelring. Bevis på riktigt gott lagarbete!
Går du i trean och har missat spårarscout men tycker att det låter
kul får du gärna komma till equmeniakyrkan den 28 januari kl.18,
då kör vi igång vårterminen!

Scoutbönen:
Livets Gud som söker alla
Du som ser till var och en.
Till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen
och för glädjen varje dag!
Tack för människor och djuren
hjälp mig lyda scouters lag.
Amen!

Upptäckarscout
Upptäckarscout har under hösten ägnat sig åt
att förkovra sig inom friluftslivet. Vi har paddlat
kanot varvat med tipspromenad tillsammans med
församlingens ordförande. Vi har läst oss hantera
kniv, såg och yxa, även ledare har fått prova på.
En av terminens höjdpunkter var att laga festmåltid
över öppen eld, många kreativa uppslag denna
kväll. Bland annat bjöds det på pulled korv vilket
innebar strimlad falukorv stekt i mängder av smör
och salt.

I år ber vi frimodigt om en julgåva till vårt barn- och ungdomsarbete
i Hestra och Grimsås. Swish: 123 653 72 86 PlusGiro: 22 65 26-2.
Märk med ‘Julgåva’.

JESUS FÖDS I BETLEHEM
Från: Lukas evangelium 2:1-20, Nubibeln(2017)

2 Vid den här tiden hade kejsaren

Augustus gett order om att hela
världen skulle skattskrivas. 2 Det
var den första skattskrivningen,
och den gjordes när Quirinius var
landshövding i Syrien.
3 Var och en fick då resa till sin

hemstad för att registrera sig.
4 Eftersom Josef tillhörde Davids
ätt, reste han från staden Nasaret i
Galileen till Davids stad Betlehem
i Judeen. 5 Han tog med sig Maria,
som han var trolovad med, och som
nu väntade barn.
6 Men medan de var där blev det
dags för henne att föda, 7 och hon

födde sitt första barn, en pojke.
Hon lindade honom sedan med
tygstycken och lade honom i en
krubba, för det fanns inte plats för
dem inne i värdshuset.
Några herdar besöker Jesus

8 Samma natt var några herdar ute

och vaktade sina får på fälten om
natten. 9 Då stod plötsligt en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem.
De blev fruktansvärt rädda, 10 men
ängeln sa till dem: ”Var inte rädda!
Jag kommer till er med ett budskap
om en stor glädje som gäller hela
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folket. 11 Inatt har en Frälsare fötts
åt er i Betlehem, Davids stad. Han
är Messias, Herren. 12 Det här är ett
tecken för er: ni ska finna ett lindat
barn som ligger i en krubba.” 13 Och
plötsligt var ängeln omgiven av en
stor himmelsk här som prisade Gud:
14 ”Ära till Gud i höjden, och frid på
jorden, till dem som hans välvilja
vilar över.”
15 När änglarna hade farit tillbaka
upp till himlen, sa herdarna till
varandra: ”Kom! Vi måste gå till Betlehem och se det som har hänt och
som Herren har låtit oss få veta!”
16 Så skyndade de iväg och fann
Maria och Josef och det nyfödda
barnet som låg i krubban. 17 Och när
de hade sett barnet, berättade de
för alla vad som hade sagts till dem
om detta barn. 18 Alla förvånades
över herdarnas berättelse, 19 men
Maria lade allt detta på minnet och
begrundade det i sitt hjärta.
20 Herdarna vände sedan tillbaka
och hyllade och ärade Gud för allt
de hade fått höra och se. Allt var
precis så som det hade sagts dem.

Visste du att:
Det datum vi firar Jesu
födelse på idag skrevs
ned av påve Liberius
av Rom år 354. Då hade
de kristna i Romarriket
redan firat Jesu födelsedag den 25 december
i många år.

JULTRADITIONER FÖRR OCH NU
Text: Jan Arvid Hellström, biskop i Växjö 1991-1994, docent i praktisk teologi och professor i kyrko- och samfundsvetenskap

Jultiden och julhelgen har liksom
adventsfirandet stark religiös
bakgrund. Det gäller inte bara
julbudskapet om att Jesus har
kommit till jorden utan också de
otaliga seder och traditioner som
omger helgen.

Julen har i alla tider kopplats
samman med kalas och fest. Det
knusslades varken med öl eller mat,
den gödda grisen slaktades, delar
saltades och andra röktes. Ölet
bryggdes och det stora julbaket
gick av stapeln i omgångar.

Många jultraditioner hänger direkt
samman med det kristna julbudskapet. Dit hör kyrkobesöken:
julbönen, julottan och den midnattsgudstjänst som numera blir
alltmer omtyckt. Kristet innehåll har
också julkrubban, konserterna med
kristna julsånger och den läsning
av julevangeliet som förekommer i
många hem.

De överflödande julsmörgåsborden
hade en glansperiod vid förra sekelskiftet. På samma sätt som forna
tiders julförberedelser har ersatts
av varuhusens julkommers, har de
stora julkalasen övergått i restaurangernas julbord. Men de gamla
sederna lever ännu kvar i jultraditionerna där hemma och i julbordet
på julafton.

Julförberedelserna förr och idag
Julförberedelserna hör och har hört
till de verkligt viktiga traditionerna.
Det gäller i gamla tider julslakten,
saltandet och rökandet av skinkan.
Det gäller pepparkaksbaket och
det stora julbaket när de runda
kakorna placerades på stänger i
taket. I julförberedelserna låg det
mesta av vad som senare togs över
av julhandeln.
Julhandeln är alltså en rest från vad
man tidigare själv producerade på
bondgårdarna och från äldre tiders
julmarknad.

Julbocken, julkärven, julhalmen,
hämtandet av julgranen och mycket annat räknades också till julförberedelserna. Idag intar julhandeln
och julkortsskrivandet en dominerande plats i julförberedelserna. Julgranen är en ganska sen företeelse.
Seden är importerad från Tyskland.
De första beläggen i Sverige finns
från mitten av 1700-talet, i Stockholm ett århundrade senare.
Den svenska jultomtens historia
Jultomten är i en mening kristen,
eftersom Tomte-Nisse går tillbaka
till helgonet Nikolaus (Nils, Klas).

Han var biskop i Myra i Mindre
Asien (regionen kring det som
idag utgörs av Turkiet). Sjöfararnas
patron (skyddshelgon) blev han när
han räddade ett fartyg från undergång. Enligt legenderna var Nikolaus ytterst givmild, särskilt mot
barn - en orsak till att just tomten
delar ut julklapparna.
Många kristna inslag lever
kvar i julfirandet
Ordet jul användes långt före kristendomens införande som beteckning på den gamla midvinterfesten.
Till sådana urtida traditioner har
alltså efterhand kristna bruk kommit att läggas: julgudstjänsterna, de
kristna julsångerna, julkrubban osv.
Hela julhelgen är en blandning av
förkristna, kristna och efterkristna
(sekulära) inslag. Julriterna är heller
inte statiska. De har vandrat både
ut och in, försvunnit och kommit
till. Märkligt nog har det kristna
inslaget i julfirandet snarare ökat än
minskat under de senaste decennierna. Exempelvis har julbönen
och julottan på många håll blivit
stora folkfester - och på senare
år har julnattsmässan börjat bli
detsamma.
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Kommer far hem till jul?
Solveig Gustafsson, församlingens äldsta medlem, berättar.
Solveig Gustafsson

Det är december 1943. Platsen är
Svarteviksveien i Bergen. Norge är
ockuperat av tyskarna, och Solveig
som fyllt 19 år i juni sitter och läser
i en bok, när Trygve, hennes 12 år
yngre bror, kommer in och frågar
om far kommer hem till jul.
– Sluta fråga detta om och om
igen. Du vet att vi inte kan svara,
säger Solveig. Mor Laura och
Solveigs syster Rut har inte heller
något svar. De vet inte ens var han
är. Ingen vet var pappa Mads är.
Tre månader tidigare hade Mads, som
fadern hette varit på torget och köpt
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fisk. Han stod och rensade fisken när
det knackade hårt på dörren. Solveig
öppnade. Hon tog förskräckt ett steg
tillbaka när hon möttes av ett tyskt befäl och en quisling, som båda stegade
rakt in i lägenheten.
– Vi ska bara ta med Mads till en
läkare, var deras barska besked.
– Då får ni vänta tills han rensat klart
fisken, sa Solveig. När Mads hade rensat
klart fisken tog de med honom ut.

till Gud gav henne tröst och visshet om
att han levde och att de skulle ses igen.

Far kom inte hem den julen, och inte
nästa jul heller. Ingen kunde ge besked
om han levde och var han i så fall befann sig. Men mor Lauras innerliga bön

Det var svåra förhållanden i lägret och
det påverkade honom fysiskt, men kanske ännu mer psykiskt. Någon direkt
fysisk tortyr utsattes han aldrig för.

Efter att Mads hämtats var han borta
i nästan två år. Deporterad till koncentrationslägret Stutthof i Polen.
Anledningen till gripandet var att han
arbetade som polis i Bergen och var
därför beordrad att hälsa ‘Heil Hitler’
när han mötte tyska befäl på gatan.
Mads gjorde allt för att undvika detta,
vilket också uppmärksammades.

Far Mads, Solveig, Rut och mor Laura.
Bild från början av 1930-talet.

När krigsslutet närmade sig våren 1945
och tyskarna klämdes åt från både ryssar och de allierade styrkorna lämnade
de lägret och alla överlevande vind för
våg. Mads tog sig tillsammans med
många andra av fångarna till Berlin.
Olyckligtvis blev han träffad av granatsplitter i benet under ett bombanfall
från engelsmännen. Han hamnade då
på ett tyskt militärsjukhus där vården
var mycket bristfällig och han blev allt
sämre.
Som ett Guds under hittades han av det
danska Röda Korset som tog honom till
Danmark där han fick bra vård.

I juli, ett par månader efter krigsslutet
reste Laura ner till Danmark och hämtade hem sin älskade Mads till Bergen.
Han var vid hemkomsten svårt präglad
av åren i fångenskap och han blev aldrig
helt återställd.

I Tabernaklet samlades man till söndagsskolfest. Söndagsskolemusiken
sjöng och man dansade runt granen.
Far var hemma igen.

Det året, 1945, kunde Solveig fira jul
med hela familjen igen. Far eldade i
brasan i ‘stuen’, granen och annat pynt
kom på plats och julklappar delades.
Man åt ‘fårribbe’ och tog ned den
torkade skinkan som hängt på vinden
under hösten. På juldagen åt man kokt,
lättsaltad torsk.
Text: Werner Holgersson
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Med reservation för ändringar med hänsyn till det
rådande till Coronaläget

November
29 Söndag 10.00 Adventsgudstjänst, Lars Gunther
		 Adventskör, Missionsinformation

December
1

Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

6

Söndag 10.00 Missionsgudstjänst,
Karin Åkesson, sång Christina Lindquist

8

Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

Januari
1

Nyårsdagen 18.00 Ekumenisk gudstjänst
med nattvard, sång Maria och Ola Viktorsson

10 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
Sång Christina Lindquist
10-17 24-7 Bönevecka
17 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
Sång Adine Brandö, Alexandra Palmquist
19 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön
21 Torsdag 18.00 Ekumenisk bönesamling
24 Söndag 10.00 Gudstjänst, Kennyh Widen,
Söndax
26 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön
31 Söndag 10.00 Gudstjänst,
Sven-Arne Svenningsson,
Sånggrupp Tillsammans från Kärda, Söndax

12 Lördag Adventskonsert Jultoner i Advent.
Till förmån för Equmena. Sänds på YouTube
13 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
Sång Alexandra Palmquist
15 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön
20 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther
23 Tisdag Equmeniakyrkans julstudio.
Lars Gunther med gäster
24 Julafton 17.00 Julbön på torget vid granen,
Lars Gunther

OBS! OBS! OBS!
Alla söndagsgudstjänster sänds under pågående
pandemi på YouTube: Equmeniakyrkan Hestra
10

Februari
2

Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

7

Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Filip Larsson, Sång Elisabet Litborn,
Maria Viktorsson, Söndax

9

Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

Gudst jänster under
Coronapandemin
Vi hoppas att kunna träffas till gudst jänst
snart igen. Men vi föl jer de råd och restriktioner som ges och sänder därför alla
söndagsgudst jänster på YouTube.
Sök på Equmeniak yrkan Hestra.

14 Söndag 10.00 Gudstjänst, Filip Larsson, Söndax
16 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön
21 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
Sång Frank Ambjörnsson, Stina Landin,
Alexandra Palmquist
21 Söndag 18.00 Bön och lovsång
23 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön
27-29

Vårstädning på Strandgården

28 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
sång Lydia Viktorsson, Viktor Karlsson, Söndax

Mars
2

Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

7

Söndag 10.00 Gudstjänst, medverkar tonår,
konfirmander och TMU-teamet, Söndax

9

Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

Kan julen vara virtuell?
Bofasta och hemvändande hestrab
or i
mängd brukar fylla vår kyrka på jula
fton.
Det är glada återseenden och julstämn
ing.
I år tror vi att det vore oklokt med såd
an
blandning och trängsel. I stället blir
det
adventskonsert och en julstudio på
YouTube,
och julbön på torget. Vi kommer inte
komma
varandra lika nära som vanligt. Det
ta är betydligt bättre än inget, tror vi, men
ändå så
saknas den viktiga kontakten.
Julen handlar om att Gud inte ville
vara
virtuellt närvarande i sin skapelse. Det
är
Gud i och för sig aldrig. Guds närvaro,
även
den osynliga och dagliga, är inte ”som
om”.
Den är på riktigt, men den är inte lika
fullt
konkret som den blev i och med att
Gud själv
blev människa i Jesus Kristus. Därför
kan vi
säga att vi i år använder virtuella möt
en på
Internet för att förmedla tanken på
en Gud
som vill vara dig så nära att det är ”rea
l reality”, äkta verklighet, och inte någon
virtuell
upplevelse!
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Med reservation för ändringar med hänsyn
till det rådande Coronaläget
Medtag egen kaffekorg till kyrkkaffet efter
gudstjänsterna

November
29 Söndag 17:00 Adventsgudstjänst

December
13 Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall
Söndagsskola
27 Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall

Januari
24 Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall
Söndagsskola
28 Torsdag 10-13 Bönedag.
Medtag egen kaffekorg

Februari
19 Fredag Årsmöte 19:00 nattvard
28 Söndag 10:00 Kretsårsmöte i Ambjörnarp
11:00 Gudstjänst

Mars
7

12

Söndag 10:00 Gudstjänst
Göran Undevall Söndagsskola

Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare
i Grimsås Missionsförsamling

VÅRT BEHOV AV FÖRTRÖSTAN
I EN TID SOM DENNA
Förtröstan – Ja, det är något vi behöver mycket av just nu
i den tid som vi lever i. En tid där vi hela tiden får lyssna till
regeringens och myndigheternas uppdaterade allmänna
råd om hur vi ska leva våra liv för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset i vårt samhälle.
I denna tid får vi hämta vår förtröstan hos Herren och i vår tro
på honom. Jag vill här påminna om psalmistens ord i Ps. 54:6
där vi läser: ”Gud är min hjälpare, Herren är mitt stöd.”
I bibeln talar Hebréebrevets författare i kapitel 11 vers 1 om
att tron är grunden för våra liv och i allt vad vi möter. I all vår
nöd får vi: ”Se på Jesus”. Så här läser vi i Hebréerbrevet kapitel
12 vers 2: ”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman
och fullkomnare.”
Trots den pågående ”Coronapandemin” hoppas vi under den
kommande juletiden och under våren kunna genomföra vårt
ordinarie program i kyrkan. Vi vill här uppmana er att under
den närmaste tiden följa vår affischering och annonsering
noggrant. När det gäller julottan så hänvisar vi i år till Svenska
kyrkans julotta i Nittorps kyrka på juldagen. Därefter samlas
vi på tredjedag jul, söndagen den 27 december kl 10.00 till
gudstjänst som vanligt igen i Grimsås kyrka.
Under pågående pandemi kommer vi nu också att börja spela
in andakter i vår kyrka som sedan i Advent och under Julhelgen kommer att sändas på YouTube.se.
Du som har frågor eller önskar ett personligt samtal är alltid
välkommen att höra av dig till vår kyrka!
Du når vår pastor Göran Undevall på telefon: 070-585 61 51
eller via E-post: g.undevall@telia.com.
Med en önskan om Guds rika välsignelse!

Hänt och händer

Våffelcafé
- en härlig gemenskap
Lars Gunther

Vår pastor, Lars Gunther, blev på
Equmeniakyrkans kyrkokonferens
i september invald i kyrkostyrelsen
för Equmeniakyrkan.
Styrelsen består av 12 medlemmar samt
nyvalda ordföranden Kerstin Enlund.
Det är ett hedrande och ansvarsfullt
arbete Lars har tacka ja till.
Vi önskar Lars all Guds välsignelse!

Några punkter som Lars vill bidra med
i detta styrelsearbete:
• djupa teologiska reflektioner
• energi och idéer runt pionjärarbete,
församlingsutveckling
• frimodig sund karismatik och noggrant
tänkande
• undervisning, ledarskap, evangelisation
och församlingsplantering

Sex måndagar under hösten bjöd Equmeniakyrkans auktionsgrupp in till våffelcafé. En idé
som föddes då det stod klart att någon missionsauktion inte gick att genomföra under rådande
pandemi. Det ekonomiska resultatet översteg
förväntningarna.
Men viktigare är att det skapades en härlig mötesplats som välkomnade alla till en fin stund av
trevlig gemenskap och naturligtvis goda våfflor
med kaffe, te eller saft. Det bakades ca 500 våfflor
vid dessa tillfällen.

Equmenia i en tid av pandemi
Ett annorlunda år! Men vi vill hålla igång våra ungdomsgrupper så
mycket vi kan.
För barnens och ungdomarnas skull. För scouterna fungerar det bra
medan det är svårare för Puma, Söndax och Tonår. Men många nya
idéer provas i dessa tider. Det mesta sker numera utomhus.
Tyvärr kan vi inte genomföra den årliga basaren i Hestra. Inte heller
‘Öppet Hus’ i Grimsås.
Detta är viktiga arrangemang, både ur social och ekonomisk synvinkel.
Den ekonomiska biten försöker vi lösa genom en DIGITAL MARKNAD PÅ
FACEBOOK. Där kommer det som normalt brukar säljas på basaren att
kunna beställas för senare upphämtning eller utkörning. Håll utkik efter
mer information via equmenia Hestra/Grimsås och vår församlings olika
informationskanaler.
Stöd oss på Facebook !
under tiden 10 dec kl 17.00 till den 13 dec kl. 16.00
13
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Till jordens
yttersta gräns

Rättigheter och utveckling
- Indien

E

Målet med detta treårsprojekt är att
invånarna i 20 dalitbyar (kastlösa)
ska få tillgång till de rättigheter de
har. Att de som individer och som
byar får en förbättrad ekonomi,
sociala situation, miljö och lagliga
status. Projektet genomförs av
Covenant Social Services (CSS).
Projektet stöds av SIDA till ca: 90%.
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VÅRT INTERNATIONELLA MISSIONSARBETE
Under december och januari har vi inom Equmeniakyrkan vår insamlingsperiod
för vårt internationella missionarbete. Vi är en del av en världsvid kyrka och att
verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund.

TILL
J
O
RD

Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan
många år tillbaka, och arbetar idag i omkring 30 olika länder. Här följer ett urval
av de 60-tal aktuella missionsprojekt som Equmeniakyrkan är involverade inom.
Nästan alla missionsprojekt görs tillsammans med lokala kyrkor och andra organisationer såsom SIDA och Radiohjälpen.
14
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Utbildning i norra Indien
Shifaskolan i norra Indien ger barn
från två olika minoritetsgrupper
chansen till en utbildning. Skolan
har ca 150 elever.

Till jordens yttersta gräns
Pastorer för rättigheter och fred
- Nicaragua
Området Tasba Raya (ny jord på miskito)
består av åtta byar och Moravakyrkan har en
församling i varje by. Våldsamma konfrontationer började blossade upp mellan byborna
som alla är urfolk och nybyggare för tre år
sedan. Byarna tömdes på folk och människorna blev internflyktingar i sitt eget land.
De allra flesta är nu tillbaka i sina byar trots
att de inte har fått tillbaka sina ursprungliga
odlingsmarker och trots att hotet om konfrontation, våld och till och med död ligger
över dem dagligen. Moravakyrkan har nu
valt att försäkra sig om att det finns pastorer
i varje by och för att göra det möjligt har
Equmeniakyrkan lovat att betala deras löner
under en tid framöver.

Skolor för syriska flyktingbarn
Drygt hälften av Syriens befolkning
på 23 miljoner människor lever som
flyktingar i sitt eget land eller någon
annanstans. Att vara på flykt handlar
om att inte ha en trygg vardag. Att
inte veta när man måste bryta upp
eller hur länge man måste stanna på
ett ställe.
Att ha svårt att hitta rutiner för sitt
liv och att inte veta om man kommer
att kunna påverka sin egen framtid.
Eleverna är i åldern 6 – 13 år och man
försöker läsa enligt syrisk läroplan;
arabiska, engelska, matematik, naturvetenskap, etik och musik.

Evangelisation
och församlingsutveckling
- Ecuador
Förbundskyrkan i Ecuador satsar stort
på evangelisation, församlingsgrundande arbete och församlingsutveckling. Varje år välkomnas nya grupper
till samfundet och varje år tas någon
grupp emot som församling.
Många gånger sker detta arbete i områden med mycket små ekonomiska
resurser och Equmeniakyrkan bidrar
bland annat till delfinansiering av pastorslöner i församlingsplanteringar
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Hope for the Deaf
- Liberia
Skola för döva barn och ungdomar, driftstöd. Funktionshindrade barn betraktas
som mindre värdefulla av familjen och
samhället och göms ofta undan. Equmeniakyrkan vill ge dem ett värde och en
framtid. De har därför startat undervisning
för hörselskadade barn och ungdomar på
flera ställen i landet.
För det första får de lära sig teckenspråket
så att de kan kommunicera med varandra
och andra. De som är studiebegåvade
kan sedan gå vidare till en gymnasieskola
för funktionshindrade som drivs av en
pingstförsamling i huvudstaden Monrovia.
Hörselskadade får dock inte studera på
universitetet eftersom de inte är tillåtna
att ha med sig teckentolk.

Pionjärsarbete och ledarträning
- Thailand

Gatubarnsprojekt
- Kongo Brazzaville

Equmeniakyrkan stöder sedan många
år ett arbete med evangelisation och
ledarutveckling inom samarbetskyrkan TKBC och dess Pwokarendistrikt
som heter Bethlehemdistriktet.

Inbördeskrig, Hiv/aids, missbruk,
skilsmässor och föreställningar om att
barn kan vara häxor har gjort att många
barn blivit föräldralösa eller kastats ut på
gatan. Plateau-församlingen i Brazzaville
startade därför ett barnhem efter krigen
i slutet av 1990-talet. Nu har man ett gott
samarbete med polis och sociala myndigheter och tillsammans söker man hitta
bra hem för barnen, där så är möjligt.

I projektet arbetar tre personer som
alla har lång erfarenhet av detta arbete. Arbetet äger rum i bergsbyar på
landsbygden i nordvästra Thailand.
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Detta göra att det snarare handlar om
”transithem”. I väntan på familjehemsplacering, eller om detta inte är möjligt,
bor barnen på transithemmet i direkt
anslutning till kyrkan där de får mat,
studiehjälp och psykosocial hjälp.

Till jordens yttersta gräns
Hälso- och sjukvård
- Kongo Brazzaville
Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser
i Kongo-Brazzaville är stora. Speciellt
stora är behoven på landsbygden där
Evangeliska Kyrkan har ett tiotal vårdcentraler. Där finns behov av utbildning
av barnmorskor och annan personal,
solenergibelysning till operationssalar
och förlossningsrum, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning.
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En viktig prioritering som vi är överens
Skriv
ut
flyers
i
A6format
och lägg i
Evangeliska Kyrkan om är mödra-,
VÅR MISSIONmed
Projektet
ger stöd till f.d. alkoholisepsalmböcker
och
gudstjänstagendor
barn- och förlossningshälsovård. Stöd
EQUMEN
IAKYR
INTERNATIO KANS
NELLA
INSAMLIN
G

1:A ADVENT

–31 JANUAR

I

EQUMEN
IAKYR
INTERNATIO KANS
NELLA
INSAMLIN
G

1:A ADVENT

rade från kyrkans
behandlingshem
inför
julens alla gudstjänster,
jul
Mission som förvandlar världen –ges till mediciner för hiv-sjuka
barn i
som
startar
mindre företag och även
marknader,
lucia
och
julkonserter.
berättelser om liv och tro
Brazzaville.
arbeten åtSe
fler som kommer
Du hittar pdf:en skapar
på hemsidan.
från behandlingshemmen. Stöd sker
(Equmeniakyrkan, Red: Bertil
nedan.
genom svenska mentorer som håller
Widén, Votum förlag)
Ge en gåva
!
Pg: 90 03
Swish: 123 28-6
900 32 86
equmeniak
yrkan.se

I boken möter vi och utmanas
av unga och äldre, kvinnor och män, pastorer
och lekmän, kyrkoledare och medlemmar i
Idrottsskola
Equmeniakyrkans omfattande nätverk av
- Kongo Brazzaville
kyrkor i hela världen. Boken är subventionerad
Idrottsskolanav
förVotum
barn och
ungdom
Förlag
och Equmeniakyrkan för att
i Brazzaville erbjuder
meningsfulla om Equmeniakyrkans inter
sprida information
och sunda fritidsaktiviteter
där man lär
nationella arbete.
sig respektera varandra och samarbeta
kostar
kronor
istället för attBoken
slåss och
kriga,80
vilket
var och kan beställas på
www.votumforlag.se
en blodig verklighet när skolan startade
år 2003 och även under de väpnade
konflikterna åren 2016-2017.
Förutom fotboll har man även gymnastik, volleyboll och landets första plan för
beachvolleyboll. Vid sidan av idrotten är
den sociala kompetensen
i fokus.
Postgiro: 90
03286

–31 JANUAR

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

kontakt, utbildning, studiebesök.
EQUMEN
IAKYR
INTERNATIO KANS
NELLA
INSAMLIN
G

7. ANNONSER
Nå de onådda
1:A ADVENT

–31 JANUAR

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

I

EQUMEN
IAKYR
INTERNATIO KANS
NELLA
INSAMLIN
G

1:A ADVENT

–31 JANUAR

I

- Centralasien och Kaukasus
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Stöd tilli arbete
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la informationstavlor
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finns i olika
länder,
där
kristna
är
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lar kontakter men kan skriva väldigt lite
om det av säkerhetsskäl för de berörda.

8. INBETALNING

9003286
Varje år sändsBankgiro:
två volontärer
från Sverige
Swish:
900
32 86. Skriv LJUS som meddelande.
till skolan.
en gåva till vårt missionsarbete
SMS: Sms:a LJUS till 72980 så skänker du 100 Skänk
kronor.
Swish:
900 32031
86 |12
Bankgiro: 900-3286
För frågor om inbetalning, kontakta Inger Ågren, 08580
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STORT TACK TILL ALLA ANNONSÖRER FÖR ERT STÖD TILL VÅRT

Byggnadsfirman
Manfredsson & Johansson AB
Hestra

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

Tel. 070-595 51 82

www.snickarlaget.se

www.lundinskok.se
Te l : 0 3 7 0 - 3 3 9 3 3 0

Din matglada stormarknad!

Alla dagar 7–22

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

ARBETE BLAND BARN OCH UNGA!

Dekora AB
Stegvägen 14, Mossarp
33424 Anderstorp

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

savotech

Specialplast Wensbo AB
Box 64, 332 22 Gislaved
Tel 0371-58 67 00
E-mail: info@specialplast.com

Tel: 0325-74204
www.fredrikssonsstrumpfabrik.se

0370-66 90 25

SALONG HESTRA

Hestra • 070-277 64 53

Mån-fre: 10-18
Mogatan 10, Hestra

Tel:0370-665019

www.hestra-reklam.se

L egobearbetning

i tunnplåt

TEL:0370/332350 FAX:0370/332359

info@gppab.se
www.gppab.se

Tel. 0370-33 49 00

Markiser Solskyddsprodukter
www.hestramarkis.se

www.stationenblommor.se

TACK FÖR ERT STÖD!

SKILLINGSKOG AB

Fastighetsförmedling,
upprättande av
köpeavtal, värdering,
generationsskiften,
jord-&skogs-beskattning
samt lantmäterifrågor
Per-Erik Johansson
Skogsmästare - reg. fastighetsmäklare
www.gnosjoror.se info@gnosjoror.se

Badrum, Värmepumpar
och VVS-service
335 21 Gnosjö Tel. 0370-332290

info@skillingskog.se Tel 070 517 27 28

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

Tel: 0370 - 335019

Box 88, Äspåsv. 14,
335 71 Hestra

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

www.rudens.se

VANDRINGSRESOR
CYKELRESOR

0771 14 30 30

w i r e s o r. s e

Följ oss ebook
på Fac

Hemsidor

Intranät

Ärende

E-handel Utbildning Kundunik
PRESENTATIONSSKÄRM
Viktig och uppdaterad information för
företag och förening. Fråga oss!

Tel. 0771-22 44 88

Tillsammans gör vi
INFORMATION
tillgängligt!
KEYnet Sweden AB
Tel 0370-33 47 50

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

SVE NSK E F F I X I T Y

w w w. r a p i d . c o m

Trygghet när sorgen drabbar dig

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

!

Vi har jour dygnet runt

0370-180 90, 0370-993 90,
0371-22 63 99
www.lundellbegravningar.se

Gynna
våra
annonsörer

Gynna våra
annonsörer

ANNONSÖRERNA I DETTA PROGRAMBLAD GER OSS MÖJLIGHET ATT

GUI
DA
RES DE
OR

www.plsenergy.se
Sol, vind & batterier

KOM OCH RES MED OSS!

Att uppleva tillsammans med andra är både
roligt och spännande. Våra gruppresor ger
annorlunda och värdefulla möten med nya
miljöer och människor.

Vi erbjuder bästa finansieringslösning!

Bussresor/Flyg - Sverige - Europa - Världen

Ring 0370-335270

www.focustravel.se | 036-30 26 50

Gynna
våra
annonsörer
www.hestraguesthouse.se

E N SMAK AV SMÅLAND
MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS!

saktiviteter,
Matstudio och äventyr
människor
ta
mö
att
sätt
perfekta
Läs mer och
och få nya kunskaper!
vitet
boka ditt möte med akti
på www.isaberg.se

KONFERENS
EVENT
CATERING
BISTRO

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

Din fullutrustade verkstad som
servar bilar och maskiner.
Vi fixar även däck och AC.
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www.dina.se

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

BEDRIVA VÅRT UNGDOMSARBETE I HESTRA OCH GRIMSÅS.

DET LILLA VARUHUSET
I HESTRA

Hej!
Nu kommer Derome
till Småland

Hos oss hittar du
marknadens bredaste sortiment
för bygg- och industriproffs

Allt för sport och fritid

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

Digitalbutiken

Sportavdelning

Cykelavdelning
Egen verkstad

TV, Datorer, Mobiltelefoner

AB HESTRA
RADIO & SPORT

Vi hjälper dig!

0370-33 57 10
hestraradiosport.se

MATT-SEPPO HB
Idrottsgatan 2, 514 70 Grimsås
Tel &Fax 0325-745 28
www.mattseppo.se

VÄVMATERIEL
FÄRDIGA MATTOR

www.eab.se

Köpmangatan 2, 332 30 Gislaved
Tel: 0370-128 20
Mikael Ekdahl Tel: 0371-22 65 11
Mobil: 070-537 40 69

Smarta offertsystem och
skräddarsydda mjukvarulösningar
WWW.PINI.SE

CALLES FÄRGHALL • GISLAVED

pecial på YouTub
s
l
Ju Equmeniakyrkan e
Hestra

Jultoner i Advent i lightversion.

Karin Åkesson
Missionsinspiratör inom Equmeniakyrkan
besöker oss på missionsgudstjänsten

söndagen den 6 december.

Till förmån för Equmenia.

Swish 123 653 72 86
- Kan ses från den 12 december -

Equmeniakyrkans Julstudio
Lars Gunther med gäster.
Samtal och musik.
- Kan ses från den 23 december -

Equmeniakyrkan och Equmenia
vill önska alla
en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!

Equmenias Julmarknad
I år på Facebook
Equmenias årliga basar äger i år rum på
Facebook: equmenia Hestra/Grimsås
Öppet från den 10 dec kl 17.00 – 13 dec kl. 16.00
Bröd, godis, saft och sylt, granar,
ved, hemliga paket m.m.
Stöd vårt ungdomsarbete!

www.equmeniakyrkanhestra.se
www.missionskyrkanhestra.se

