
Psaltaren 95:4

I hans hand är jordens djup, I hans hand är jordens djup, 
och bergens toppar är hans.och bergens toppar är hans.
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Mobil: 070-543 95 52 
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I samarbete med:  

44 Equmenia Startar igen! Equmenia Startar igen! 
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Pastorns tankar hösten 2021

Jag gör skillnad tack vare att jag har så 
många omkring mig som gör skillnad!
När det här skrivs håller jag på att kastas 
mellan förtvivlan och än djupare förtvivlan. 
Inte för mig själv, men för människor jag 
lärt känna på olika sätt som lever i rädsla 
för sina liv. Det är kristna som inte blivit 
trodda av Migrationsverket och inte heller 
hunnit fly vidare ut ur Afghanistan. Det är 
aktivister som hjälpt människor på olika 
sätt. Det är familjemedlemmar till dem som 
finns i Sverige. Mitt hjärta brister för dem, 
igen och igen.

Finns det någon tröst i detta, så är det att 
jag fått vara med och hjälpa någon komma 
undan detta helvete på jorden. Jag kan 
peka på ett par saker jag gjort som direkt 
räddat livet på några. Det är en liten tröst. 
Men det är inget jag kan slå mig på bröstet 
för, som om jag gjort allt själv. Tvärtom, 
detta har blivit möjligt genom att flera 
andra gjort sina insatser. Tack vare ge-
menskapen av människor här i Hestra, tack 
vare gemenskapen i kyrkor på andra håll 
i Sverige, tack vare kristna syskon i andra 
länder. Tillsammans gör vi vad ingen av 
oss kunnat göra ensam.

Detta gäller inte bara flyktingarna från  
Afghanistan. Vi gör skillnad i Belarus.  
Vi gör skillnad i Kongo. Vi gör skillnad på 

många andra platser. Och vi gör skillnad 
runt omkring oss i Hestra!

Det är ganska frimodigt sagt. Kanske 
någon tänker att vår gemenskap bara är till 
för supergoda människor, utan fel och bris-
ter. Men det är ingen beskrivning jag kän-
ner igen mig i, och nog ingen annan heller. 
Vi är bristfälliga, men de goda nyheterna är 
att Gud välkomnar oss in i sin gemenskap 
först – det är poängen med korset! – och 
först därpå börjar Gud förvandla oss.

Välkommen att nyfiket nosa på en gemen-
skap av icke-perfekta och välkommen att 
göra skillnad i människors liv tillsammans 
med oss!

Lars Gunther 
Pastor/föreståndare
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SÖNDA        - Gudstjänst för barn
 
I samband med våra gudstjänster i Equmeniakyrkan 
Hestra har vi söndagsskola, ”Söndax”, för alla barn  
mellan tre och tolv år. Vi är alltid med en stund i början 
av gudstjänsten men går sedan en trappa ner till Söndax. 
Efter den gemensamma samlingen delar vi upp oss i 
klasser med olika åldrar. Vi delar med oss av bibelns 
spännande innehåll, leker och pysslar mm. Naturligtvis är 
du som förälder välkommen med och kika på vad vi gör.

För dig mellan 3-12 | Söndagar 10.00-11.30

PUMA & PUMA XL - Sång med värde
PUMA är en svängig barnkör för dig som går i förskoleklass 
och till sexan. Vi brukar börja med en samling där någon av 
oss ledare berättar lite, vi ber Pumabönen och sjunger Puma-
sången. Sedan sjunger vi lite till och oftast hinner vi med att 
leka lite på slutet också. Alla som tycker det är roligt att sjunga 
är välkomna till Puma! Hoppas att du vill komma och ha roligt 
tillsammans med oss!
Puma är för dig i förskoleklass-årskurs 2 
Puma XL är för dig i årskurs 3-6  
Torsdagar 17.00-17.45
Dörrarna öppnas kl.16.55 för att ledare ska kunna förbereda. Kommer 
man innan så väntar man utanför, då ligger ansvaret på föräldrarna. 

TEEN NIGHT - Härligt fredagshäng!
En vanlig Teen Night/ Tonår ser oftast ut så här: 
Första timmen börja vi med fika och smörgås, samt godis 
och dricka att köpa. Då snackar vi med varandra och 
spelar kanske något spel. Kl. 20:00 kör vi ett program 
och därefter avslutar vi med en andakt. Det kan se lite 
olika ut, men ofta med härligt häng runt borden.

Information skickas alltid ut via ”Supertext” till din telefon.

För dig som är 13-19 år | Fredagar 19.00-21.00
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SPÅRARSCOUT - Spännande äventyr!
Redo för roliga äventyr? Sugen på att träffa nya kompi-
sar? Vill Du lära Dig mer om naturen? Då har Du kommit 
rätt, välkommen till Spårarscout! Som spårarscout gör 
man massa olika saker, allt från att lära sig att vara en 
bra kompis till att göra upp eld. I spårarscout är man ute 
i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker pulka eller 
skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i 
ett vindskydd som man byggt med sina kompisar.

För dig i årskurs 3 | Torsdagar 18.00-19.00

UPPTÄCKARSCOUT - Gillar du äventyr?
För dig som gillar äventyr. Vi gör många roliga saker 
som t ex lekar, tävlingar, ger oss ut på spårningar och 
utflykter. Ofta är vi ute i naturen, vi lär oss att göra upp 
eld och laga mat med enkla hjälpmedel, använda kniv 
och yxa, slå knopar och göra surrningar. Varje sommar 
åker vi på läger där vi får använda det vi lärt oss under 
året. En hel vecka får vi umgås, arbeta, ha roligt och 
uppleva saker tillsammans. Vi träffar scouter från andra 
platser och ibland även från andra länder. Scoutlägret 
är verkligen årets höjdpunkt! 
För dig i årskurs 4-5 | Torsdagar 18.00-19.00

ÄVENTYRARSCOUT - Vill du fortsätta äventyret?

Du är en del av en patrull, där du får samarbeta, och 
uppleva spännande friluftsliv samt växa som person. 
Tillsammans utvecklas vi och använder tidigare erfaren-
heter och upplevelser för att nå nya äventyr. 

Ett scoutläger eller en egenplanerad hajk är verkligen 
årets höjdpunkt!

För dig mellan åk 6-9 | Torsdagar 18.00-19.00

Nu drar vi igång! alla som vill är välkomna!  
Hestrascouter ses i Equmeniakyrkan Hestra | Grimsåsscouter ses i Grimsås Kyrka 
Mer info hittar du på www.equmeniakyrkanhestra.se
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Sång och musik  
ett arv att förvalta

historisk tillbakablick:

Sång och musik har alltid varit ett självklart 
inslag inom frikyrkorörelsen. Det framgår 
med all tydlighet eftersom den första sång-
kören i Hestra bildades redan 1876. 
Det var sex år innan Hestra Missionsförsamling 
bildades och två år innan Svenska Missions-
förbundet såg sitt ljus. I Stengårdshult verkade 
prosten Sahlmark under många år. Han anställ-
de Jöns Isaksson som skollärare 1846.  
Isaksson var född i Månsarp och verkade som 
lärare i både Öreryd och Hestra. 

I boken “Inre missionens historia” (Ekman) 
berättas det att Isaksson förde väckelsen med 
sig till Hestra när han 1850 bosatte sig i Äspås. 
Det var denne Jöns Isaksson som tog initiativet 
till sångkören. Men redan under 1860-talet  
började ‘läsarna’ samlas till bibelläsning och 
bön i en smedja i Äspås. Eftersom det fanns 
fyra smedjor i Äspås vid denna tid, vet man  
inte riktigt säkert vilken man samlades i. Men 
det var troligen den smedja som är på bilden. 

Hestra Missionsförsamling bildades sedan 
1882 på Jutabäcken. Flera av medlemmarna 
i kören var djupt involverade i den växande 
frikyrkorörelsen i Hestra med omnejd.
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BAKRE RADEN:  
Henning (Svenning) Eriksson Vik, född 1832.  
I folkmun kallad Henning på Stocken. En av de ledande  
i Hestra Missionsförsamling de första åren. Hans son, Oskar, 
var ledare under 1890-talet för den söndagsskola som  
startades i Vik 1877 av Louise Sparre.

Josef Schultz Äspås, född 1847.  
Hans son Aron var tillsammans med Karl Englund  
och Robert Blomstrand i ledningen för den ungdomsförening 
som startades 1899. Denna förening blev sedermera SMU 
och heter numera Equmenia.

Anna Magnusdotter Äspås, född 1856.

Vilhelm Josefsson Alabo, född 1857,  
(se under Fina Andersson nedan).

Petter Svensson Byn, Stora Hestra, född 1855.  
Var med och bildade Hestra Missionsförening som sedan 
blev Hestra Missionsförsamling 1882. Han var församlingens 
ledare i många år. Byggde det första missionshuset på sin 
gård 1880. Delar av huset finns kvar och är idag privatbostad. 

 
MITTERSTA RADEN: 
Alfina Pettersson Äspås, född Schultz 1859,  
syster till Anna och Ida.

Adelina Andersson Äspås, född 1858,  
sömmerska som byggde fastigheten Dalhem tillsammans  
med systern Hilma.

Tilda (Matilda) Magnusdotter Flahult, född 1853,  
gifte sig med Petter Svensson i Byn.

Fina (Josefina) Andersson Äspås, född 1856,  
gifte sig med Vilhelm Josefsson i Alabo och flyttade till 
Kuvarp i Ölsremma där de var med och bildade Ölsremma 
Missionsförsamling.

Ida Josefsson Klarabo ,född 1863 i Vik.

 
FRÄMRE RADEN: 
Anna Pettersson Jutabäcken, född 1862,  
dotter till Johannes Pettersson som blev församlingens  
förste ordförande. 

Anna Schultz Äspås, född 1852.

Ida Schultz Äspås, född 1862,  
startade tillsammans med Adelina Andersson syföreningen  
i slutet av 1800-talet.

Gamla missionshuset i Stora Hestra som byggdes 1880. Bilden är tagen 1954. 

Smedjan i Äspås. Årtal okänt.
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2021
HESTRA  KALENDER

September
12 Söndag 10.00 Konfirmation  
 i Stengårdshults kyrka

14 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

19-26 Kyrkokonferens

18 Lördag Årsmöte New Life 4 You.  
 Bussresa till Donsö.

19 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
 Maria Ahlriksson, Sångare från Solberga

20 Måndag 14.30 Packning av babypaket,  
 medtag eget fika.

21 Tisdag 19.00 Församlingsmöte 

26  Söndag 11.00 Gudstjänst från Kyrkokonferensen,  
 Joakim Hagerius, Sändning på storbild i kyrkan       

28 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

Oktober
3 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
 Lars Gunther, Sång Christina Lindquist,  
 presentation av konfagrupp

4 Måndag 14.30 Packning av babypaket,  
 medtag eget fika.

5 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

10 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
 Lars Gunther, Sång Maria & Ola Viktorsson

12 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

15 Fredag 17.00 Equmenias årsmöte

17 Söndag 10.00 Tillsammansgudstjänst,  
 Lars Gunther, Ulrika Axelsson, Gustaf Kvarnvik,  
 Sång av PUMA

18 Måndag 14.30 Packning av babypaket,  
 medtag eget fika.

19 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

23 Lördag 14.00-17:00 Höstmarknad 
  17:00-18:00 Vinstutlämning

24 Söndag 15.00 Årsmöte

26 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

31 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
 Sång Frank Ambjörnsson

OBS! Tiden!  



Babypaketvarannan måndag 

Var med och pcka Babypaket och förband t ill Afrika. Vi samlas varannan måndag under hela september - novem-ber kl 14.30. Start 6 september. Medtag eget fika.
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November
1 Måndag 14.30 Packning av babypaket,  
 medtag eget fika.

2 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

6 Alla helgons dag 10.00 Gudstjänst,  
 Lars Gunther

7 Söndag 18.00 Bön och lovsång 

9 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

14 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
 Gustaf Kvarnvik

15 Måndag 14.30 Packning av babypaket,  
 medtag eget fika.

16 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

20 Lördag 15.00 Equmenias basar (preliminärt)

21 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
 Sång Alexandra Palmquist

23 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

28 Söndag 10.00 Adventsgudstjänst,  
 Lars Gunther. Sång av adventskör.

30 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

Årets auktion blir en Höstmarknad Lördag 23 oktober

Vi hoppas att få in saker till försäljning i ungefär  samma omfattning som vid tidigare auktioner.  Med skillnad att det i år är fasta priser som gäller.Lotterier kommer också att finnas med många möjligheter  att vinna fina priser. För att undvika trängsel vid lottringarna kommer det att vara färdiga lotteripaket  (kuvert med ett antal lotter från olika ringar). Försäljning sker mellan kl 14.00 - 17.00.  Under tiden pågår kaffeservering. 
Kl 17.00 läggs samtliga dragningslistor ut på  Equmeniakyrkans hemsida (equmeniakyrkanhestra.se).  Dragningslistorna finns också uppsatta  vid Equmeniakyrkans entre och på anslagstavlan vid torget.Kl 17.00-18.00 är det vinstutlämning  Då pågår också den populära korvförsäljningen.  Vinstutlämning sker också söndagen den 24 oktober  mellan kl 14.00-14.45.

  Kyrkan öppen för bön 

Tisdagar kl 18.00

 

Kom ihåg!
Onsdagar 

hela hösten!  
Alla samlingar i eller vid  

Equmeniakyrkan.

10.00  Promenad för daglediga,  
 Ta med eget fika. 
 Alla veckor

15.00  Bibelstudie anordnad av SPF.  
 “En vandring i Bibelns värld” 
 Ta med eget fika. 
 Ojämna veckor

15.00  Symöte.  
 Ta med eget fikabröd. 
 Jämna veckor



2021
GRIMSÅS  KALENDER

Sommaren  
går mot höst
Det har i skrivandets stund slagit mig, vad fort den här 
sommaren gick och så tänker nog många av oss lite till 
mans. Men jag tror att vi ändå ska vara tacksamma för 
variationerna i årstiderna som vi har på våra breddgrader 
här uppe i Norden.

Nu är det höst igen och en ny verksamhetstermin startar 
i vår kyrka. En höst som vi hoppas ska bli lite mer normal 
än vad vi fått uppleva hittills under Coronapandemin.

Även denna höst vill vi inbjuda till ”Tisdagskurs special”, 
tisdagen den 14 sept. Kl.18.00. För undervisning, sång 
och musik denna kväll ansvarar Teamet från Evangeliska 
Turistkyrkan på Gran Canaria. Vi kommer beställa pizzor 
från en närbelägen Pizzeria som kommer att levereras till 
Grimsås kyrka färdigslizad och klar att äta. Pizzorna med 
sallad och dryck serveras till självkostnadspris. För att vi 
ska veta hur mycket pizza som ska beställas behöver vi  
er anmälan. Anmäla er via E-post: g.undevall@telia.com  
eller via telefon: 070-585 61 51, sms:a eller ring.

För några år sedan hade vi i Grimsås kyrka en ekumenisk 
föreläsningsserie om ”Den Helige Franciskus av Assisi” 
med Johan Engvall. Johan har sedan dess skrivit en bok 
om Franciskus som han valt att presentera och släppa här 
i Grimsås, tisdagen den 21 sept. Kl.19.00. Välkommen 
till en intressant kväll med Bokrelease i Grimsås kyrka.

Söndagen den 14 nov. inbjuder vi till Öppet Hus  
i Grimsås kyrka mellan kl. 14.00 – 17.00. Det blir fin 
utställning med textilier designade av Ing-Britt och Seppo 
Suvinen med fokus på ”Trasmattans historia”.  
Servering och lotterier hela dagen där all behållning går till 
Equmeniakyrkans verksamhet i Grimsås. Dagen avslutas 
kl 16.00 där Ing-Britt Suvinen kåserar över Trasmattans 
historia utifrån temat: ”Trasmattans historia och mitt liv 
som trasmatta”.

Alla varmt välkomna till Grimsås kyrka!

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling

September
14  Tisdag 18:00 Bibelkväll  
 med Evangeliska Turistkyrkan.  
 Anmälan till Göran Undevall tel. 070-585 6151.

19 Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall

21 Tisdag 19:00 Bokrelease av Johan Engvalls  
 nya bok om Franciskus av Assisi. Servering.

Oktober
14 Torsdag 18:30 Scoutgudstjänst

24  Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall

November
14 Söndag 14-17 Öppet Hus med utställning av  
 textilier, servering, lotterier. 
 16:00 Kåseri av Ing-Britt Suvinen  
 ”Trasmattans historia och mitt liv som trasmatta”.

28 Söndag 17:00 Adventsgudstjänst  
 gemensamt med Svenska Kyrkan

2021
GRIMSÅS  KALENDER
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Många vill engagera sig i internationell mission  
– både enskilda personer och församlingar.  
Här är ett exempel på vad du som individ kan göra.  

Arbeta som volontär  

Att arbeta som volontär passar dig som bor i något av våra 
samarbetsländer eller gärna åker dit. Du vill göra en insats 
men du har ett annat arbete eller finns där av annan anledning. 
Du kan stå för din egen ekonomi, men skulle ändå vilja vara 
en kyrkans medarbetare. Då finns möjlighet att bli volontär. 
Som volontär får du ingen lön men du kommer överens med 
Equmeniakyrkan och samarbetskyrkan om vilken insats du 
kan göra.

Du är då officiellt utsänd och har kyrkans stöd i ryggen. 
Det kan handla om insatser av olika längd. Du kan vara 
yngre eller äldre. Vi har t ex yngre fotbollsvolontärer i 
Kongoländerna, men det kan också vara du som är pensionär 
och vill vistas några månader i till exempel  Indien och hjälper 
till med en del sociala projekt.

Vår internationella mission  
- ett exempel                     Dignity in Equality   
Moldavien är ett land drabbat av trafficking och andra 
sociala problem och en viktig grundorsak är bristande 
jämställdhet. Här samarbetar Equmeniakyrkan med 
organisationen Beginning of Life, som har nära koppling 
till baptistförsamlingen Light of the World i huvudstaden 
Chisinau. Barn och ungdomars utsatthet och känsla av 
hopplöshet som finns där är områden som Beginning 
of Life har identifierat som de stora utmaningarna. 
Både med rehabilitering av offer för människohandel 
och med förebyggande verksamhet. Den förebyggande 
verksamheten handlar mycket om att ge unga människor 
verktyg och värderingar för att både hantera sina egna liv 
och finnas till för andra. Beginning of Life arbetar med ett 
projekt för att öka jämställdheten på tre olika arenor – 
med elever i skolor, med ledare och medlemmar i kyrkor 
samt i nätverk med andra organisationer. Projektet är till 
90% Sida-finansierat och vi samlar in till resterande 10%.
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I början av augusti var vi fyra tonåringar samt två ledare 
från Hestra som åkte på läger tillsammans med tonårs-
grupper från Habo, Vaggeryd, Gislaved och Värnamo. 
Lägret hölls på Flahults ungdomsgård utanför Hillerstorp 
och vi var totalt ca 50 personer där.  
 
Det var ett lite annorlunda läger då vi som sagt inte var 
så många som det brukar vara på tonårsläger och detta 
bidrog till en härlig stämning. Känslan var att alla kunde 
umgås med alla och att tonåringarna blev bra vänner 
med de från andra orter.  
 
På dagarna hade vi tävlingar/lekar, bibelstudium och 
seminarier om olika saker kopplade till lägrets tema  
som var ”relationer”. 

Vi hade fantastiskt god mat under lägret och vi fick hjälp i 
köket av frivilliga hjältar från de olika orterna som kom dit 
över dagen.  
 
På kvällarna firade vi gudstjänst i kyrkan på gården och 
även här var temat relationer. De olika predikningarna 
hade som rubriker; relationen till Gud, relationen till dig 
själv och relationen till andra. Ungdomarna fick möjlig-
het att söka förbön, tända ljus och skriva bönelappar 
under lovsången efter predikningarna. Det skrevs många 
lappar, tändes många ljus och bads många böner under 
dessa stunder och många av oss upplevde Guds närvaro.  
 

Efter lägret är känslan att det var uppskattat av de 
som följde med från Hestra och för mig personli-
gen kunde jag inte fått en bättre början på min nya 
tjänst.  
 
Nu laddar vi inför en spännande höst på tonår 
och vi ber och hoppas att vi ska få ses utan 
några begränsningar.  
 
/Gustaf Kvarnvik

Tonårsläger - alltid en höjdare
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Måndag morgon styrde vi kosan mot Oskarshamn för att segla ut med missonsbåten Shalom. Vi var åtta  
konfirmander och fem ledare som klev på båten vid lunchtid. Vi åkte ut till havs och hade lekar ombord på  
däck. Kvällen avslutades med ett lägerbål och en andakt där vi fick lyssna till ett vittnesbörd av en av våra  
konfirmander. Detta grep tag i både oss ledare och besättningen ombord. Så otroligt vackert att få uppleva.  
 
Tisdagen vaknade vi av kapten Birger Borgemos ”God morgon, god morgon!” upprepat i högta-
laren och med stilla lovsång. Kl 8.30 var det frukost och morgonandakt. Därefter var det bad och 
svingande i lianen ut från båten ner i det kalla havsvattnet bland maneter. Strax efter kastade vi 
loss och hissade segel ut på öppet hav. Konfirmanderna fick hjälpa till att hissa segel och sen njöt 
vi uppe på däck av stilla vind och sol. När vi sedan kom i hamn i Figgeholm hade vi undervisning 
och planerade vår stora konfirmationshögtid.  
 
Vi roade oss med olika lekar och denna kväll fick vi höra vittnesbörd av en i besättningen.  
 
Onsdagen bjöd på lite lätt duggregn, men vad gör det, när solen skiner i dessa ungdomar.  
Nu skulle vi städa våra hytter och segla tillbaka till Oskarshamn. Tre dagar med strålande glädje, 
lekar, bad, mastklättring och god mat hela tiden. Vad kan vi mer önska av ett sådant äventyr? 

Jo, att vår konfirmationshögtid blir ett lika fint minne som detta på Shalom. 

// Ulrika Axelsson

KONFALÄGER PÅ SHALOM - HÄRLIGA DAGAR KONFALÄGER PÅ SHALOM - HÄRLIGA DAGAR 
- 16-18 augusti- 16-18 augusti
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Equmenia har fått en ny ungdomsledare! En 
mycket efterlängtad förstärkning till vårt stora 
ledarteam! Gustaf Kvarnvik, född 1995 i Rösberga 
utanför Klevshult. 

Gustaf flyttade 2002 till Kvarnabo utanför Marås 
där han vuxit upp. Efter gymnasiet på GKC  
i Gnosjö fortsatte Gustaf med PULS-året på Södra 
Vätterbygdens Folkhögskola. Pulsåret är en bibel-
linje kombinerat med idrotts- och ledarskapsut-
bildning. Därefter blev det tre år som ungdoms-
ledare på Fjällstugan i Jönköping. Att jobba i 
församling gav mersmak och Gustaf påbörjade 
därefter studier till pastor inom ALT (Akademi för 
ledarskap och teologi). Det är en fyraårig utbild-
ning där Gustaf har ett år kvar. Det året delar 
han upp på två år samtidigt som han kommer att 
jobba hos oss på 50% under dessa två åren.  
 
Gustaf har förutom intresset för ungdomar ett 
stort idrottsintresse. Det är innebandy, golf, fotboll 
(Elfsborg) och amerikansk fotboll m.m. Han stor-
trivs i de småländska skogarna och vi hoppas att 
han också ska trivas med oss här i Hestra. 
 
På frågan vad han hoppas kunna tillföra vårt ung-
domsarbete i Equmenia svarar han blixtsnabbt: 
 
“-Jesus är vägen, sanningen och livet! Ungdo-
mar i dag längtar efter en fast grund att stå på. 
Jag älskar att vara tillsammans med ungdomar 
och hoppas att få vara ett redskap för att väcka 
deras längtan efter Gud och Jesus. Att tillsam-
mans med ungdomarna växa oss starka  
i den sanningen!” 
 
Vi önskar Gustaf allt gott och en härlig tid i detta 
arbete tillsammans med det övriga ledarteamet! 

VÄLKOMMEN GUSTAF
- vår nya ungdomsledare
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GRILLVINDSKYDD
I skogsbacken bakom Equmeniakyrkan har det hänt en 
del under sommaren. Den gamla eldstaden har förnyats 
med ett vackert grillvindskydd. 
 
Equmenia i Hestra/Grimsås sökte medel från ”Bygdepeng” 
och blev beviljade 40.000 kr för att restaurera grillplatsen.  
 
Bygdepeng är en summa pengar avsatta för återbäring till 
de omgivande bygderna kring vindkraftparken utanför  
Grimsås/Hestra/Mossebo. Här kan föreningar som vill 
försköna och utveckla området årligen söka bidrag. 

Grillvindskyddet är tillverkat och levererat som en bygg-
sats av Lapland House AB i Haparanda.  
 
En arbetsgrupp i kyrkan har iordningställt platsen, monte-
rat vindskyddet och målat det.  
 
Platsen är sedan tidigare flitigt använd av scouterna och 
vår förhoppning är att den nu ska vara lättare att använda 
av fler grupper.
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Det är starkare.
Än mitt förnuft.
Än mitt begär.
Räknar inte längre mina steg.
Går mot ljuset,
emot källan som drar.
Jag kan uppslukas.
Gå om intet.
Förloras.
Inför din helighet faller jag ned. 

@j.skoogh/www.jspoesi.com


