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tipsar

Tonårsläger i sommar
Efter några år i pandemins
grepp är det nu äntligen dags
för oss att åka på ett fullskaligt tonårsläger igen.
Vi kommer vecka 32 att åka
till Gullbrannagården tillsammans med cirka 1000 andra
ungdomar och ledare från
södra Sverige.
Vi hoppas att så många som
möjligt av våra tonåringar vill
följa med, då detta är en vecka
man inte vill missa.Mer info
finns på sau.nu där ni även
anmäler er.
/ Gustaf Kvarnvik

Många som accepterat
erbjudandet kan berätta om
starka känslor när det togs
emot, men andra kommer
inte att göra samma omedelbara känslomässiga
upplevelse. Dessa vill jag
då förbereda på att det
som händer är lika sant och
stort, och att känslan kan
komma senare. Det känns
som att jag väger orden på

guldvåg i det ögonblicket.
Vad är då detta för erbjudande undrar du förhoppningsvis. Svaret är att det
är erbjudandet om äkta
gemenskap med Gud själv.
Kontakt på riktigt med
Universums Skapare och
Den som ville ditt liv. En
relation till Fadern genom
Sonen i Anden. Att mitt liv
förenas med Honom som är
Livet. Inget, precis inget, är
större eller viktigare.
Den gemenskapen har en
beståndsdel som är viktigare än någon annan: Bönen.
Man kan inte ha en fungerande relation utan kommunikation. Detta nummer av
vårt blad kommer handla
mycket om bön. Bön är
mycket, men i sin grund

as

P

När jag pratar med
människor hamnar vi
ibland i ett läge där mina
knän skälver lite extra
och hjärtat bultar lite
ytterligare. Mina nästa
ord kommer att innehålla
ett ofattbart och livsförvandlande erbjudande
och jag vill inte att det
ska låta mindre än så.

r|

... men i grunden väldigt enkel

L a rs G u nt h e

bönen är mycket ...

to

r/f ö

r e stå n d ar e

"Ett ofattbart
och livsförvandlande
erbjudande"
väldigt enkel. Jag kommer
inför Gud som ett älskat
barn tack vare Jesu död och
uppståndelse. Jag berättar
vad som ligger på mitt hjärta. Jag öppnar mig för att
Gud på olika vis kommer
ge respons på min bön,
i stunden eller senare.
Välkommen med på
en upptäcktsresa
närmare Gud!

SEMESTER!
Även en pastor och en ungdomsledare ska ha semester.
Lars Gunther har semester v. 26–30, (jour: v.28–30)
Gustaf Kvarnvik har semester v.28–30.
Under v.26–27 kontaktar du istället:
Sven- Arne Sveningsson 070- 369 52 95
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nytt utseende
Du sitter just nu med det
första numret av vårt nya
programblad: med ny
layout och nytt format!
I detta nummer kommer vi
fokusera på bön beroende
på att församlingens tid för
bön flyttas i höst. Dessutom
inleder vi hösten med en
bönevecka som avslutas
med en församlingsdag på
Bergsgården, någonting
som är nytt för i år.
Redaktionskommitténs
förhoppning är såklart att
du tycker att det ser bra ut,
och att innehållet ger dig
någonting att hämta inspiration från, fundera över eller
vilja veta mer om.
Den enkla grunden till det
ändrade formatet är rent

!

trycktekniskt, man får ut
fler sidor så här än med det
tidigare formatet. Mer plats
ger också möjligheter att
utveckla bilder och layout,
och få mer läsning om det
som händer i och runt vår
församling.
Vår målsättning framöver
är dessutom att få ihop
det tryckta materialet med
hemsida och sociala medier,
detta med fördjupningar i
vittnesbörd och innehåll
som kan inspirera.
Gillar du text, bild eller
sociala medier skulle vi
behöva fler som framöver
kan fotografera händelser
som sker, någon som kan
skriva reportage och gärna
någon som kan förmedla
innehållet på ett tilltalande
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sätt på olika digitala plattformar.
Har du någonting du skulle
vilja lyfta, eller som du kan
bidra med till kommande
nummer? Om du kanske
har en dikt som ligger i
byrålådan, en bild som du
tagit som du vill berätta om,
eller en händelse du skulle
vilja dela så hör av dig till
Nicklas Skogsberg:
nicklas.skogsberg@pini.se
/Redaktionskommittén
genom
Nicklas Skogsberg.

DU! .....var med och

namnge bladet...

"Bladet" har inget namn ännu. Efter många och långa funderingar kom vi
i redaktionskomittéen fram till att bladets kommande namn finns hos någon av
er läsare! Vad tycker du bladet ska heta? Skicka in ditt bidrag så är du med
och tävlar om ett presentkort (200 kr) hos Stationen Blommor & Presenter.
Jury: Redaktionskommitén, ansvarig utgivare och anställda.
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Bidragen ska vara inskickade till Nicklas,
(nicklas.skogsberg@pini.se), senast den 30/7.

bönens betydelse
Det är enkelt att be eftersom
bönen till sitt väsen bara är
att prata med Gud, men det
är också svårt. Det kan ta
emot av olika skäl. Då är
det gott att bön inte bara
är något att göra själv
– den är också något att
göra gemensamt.
Det blir allra tydligast när
vi ser den slags bön som
kallas tillbedjan och den
slags vi kallar förbön.
Tillbedjan är att påminna
sig om och uttrycka vem
Gud är, vad Gud gjort
genom Jesus på korset och
i uppståndelsen och Guds
närhet genom Anden. Vi
kan tillbe med varandra och
på så sätt hjälpa varandra
med denna påminnelse. Det
är en slags verklighetsterapi.
Vi linjerar våra liv efter den
yttersta verkligheten, Gud
själv, och ser allt annat i
ljuset av den.
Förbön är att vända sig till
Gud för andras skull. Det
engelska ordet för denna
form av bön är intercession. Det beskriver hur man
ställer sig mellan Gud och
dem som behöver få sina liv
påverkade av Guds godhet.
Att bära varandra i för-

bön är en naturlig omsorg
mellan oss människor. Det
är också ett uppdrag mot
hela Guds värld som vi har
tillsammans.

Ibland kan ett pass bokas av
en familj eller en liten grupp.
Vår erfarenhet av detta
upplägg är att det frigör en
härlig dynamik i bönen.

I Equmeniakyrkan har vi
de senaste åren samlats till
gemensam bön på tisdagar
klockan 18.00. Från och
med i höst är den tiden
ändrad till tisdagar klockan
10.00. Då brukar våra anställda träffas för att inleda
veckan med bön och sedan
samråda och planera. Nu
kan alltså den som är dagledig delta i en gemensam
bön med dem.

Varmt välkommen att be
med oss!

Tisdagskvällen har i praktiken bara fungerat väl för
ett fåtal. På det här nya
viset hoppas vi att fler kan
ta chansen, även om tiden
inte fungerar för den som
har ett jobb med vanliga arbetstider. En annan
förhoppning är att det ska
ge extra skjuts till våra
anställda när de inleder sin
arbetsvecka.
Ett annat sätt att be som
gemenskap är vår årliga bönecka när vi inreder ett rum
speciellt för att be på många
kreativa sätt och sedan turas
om att be en timme var.
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Bönegruppen är för
mig en plats
där man både får påfyllning och chansen att ge
något till andra. Jag kommer alltid med en förväntan av att Gud ska vara
närvarande och att det
händer något mellan oss
medlemmar när vi träffas
och delar fokus på Jesus.
Mitt i vardagen är det så mycket som vill stjäla vårt fokus
och där blir bönegruppen som
en oas där vi kan lägga bort
allt annat. Jag tror att bön gör
skillnad och därför tycker jag
att det är viktigt att utvecklas i
att be. Att våga be med andra
människor lyfter både en själv,
dem man ber med men såklart
även de man ber för!
Däremot är det inte alltid att
6

jag är
så peppad
inför varje
träff. Jag kan
komma dit och
känna mig väldigt trött eller
långt borta ifrån Gud, men jag
har inte ångrat mig en enda
gång då jag går hem ifrån en
bönesamling. Att vi ska vara
så glömska att vi glömmer
hur mycket vi behöver andlig
påfyllnad, bara för att överbevisas gång på gång och ju
större motståndet är innan,
desto större frid känner jag
efteråt. Det har resulterat i att
jag bestämt mig för att jag ska
gå på bönegrupp hur jag än
känner mig!
I vår bönegrupp kommer man
som man är. Ibland känner jag
för att knappt säga något alls
och då är det helt ok att bara
vara med. Andra gånger kommer jag med något jag vill dela
med mig till andra. Det är som
en församling i miniatyr där
alla personlighetstyper ryms
och dessutom behövs. Det som
gör att bönegruppen kompletterar församlingslivet så bra är
just att det är en liten grupp.

Stå
hl
An
ton

VAD BETYDER
BÖNEGRUPPEN
FÖR MIG?

Här finns
möjligheten
att våga sådant som man inte
vågar i större sammanhang –
en chans att växa steg för steg.
För mig är det jätteviktig för
att jag ska få våga blomma ut
i det som Gud har tänkt för
mig, både i församlingen men
även ute i samhället och i min
omgivning.
En annan positiv sak med en
bönegrupp är att man snabbt
kommer in på djupare frågor
som man inte lika lätt kommer
in på vid fikabordet. Man blir
lite som en familj där man kan
lita på att det som sägs här
stannar mellan oss och Gud.
Det gör att det blir en öppen
atmosfär där man vågar mer.
Rent konkret vad vi gör i gruppen är att det blir mycket samtal
om livet, bibeln, vad Gud betyder för oss och vad han vill med
oss. Vi sjunger lovsånger för att
rikta våra hjärtan till Gud och
såklart ber vi. Man kan komma
med en förväntan att få hjälp
med att be för något speciellt, få
en hälsning från Gud eller bara
vara i en atmosfär av frid.
Det var mina tankar om vikten
av att vara med i en bönegemenskap och jag hoppas du
blir uppmuntrad till att söka
dig till en sådan samhörighet.
Anton Ståhl

Joh
an
Ås
gä
rde

BÖNENS BETYDELSE
FÖR JOHAN ÅSGÄRDE

Den 5:e maj sitter jag
tillsammans med Johan
Åsgärde i hans musikstudio i Örebro. Vi samtalar i
hans soffgrupp om vad bön
är och vad den betyder för
Johan. Johan är uppvuxen
utanför Valdshult i Hallforsen men är idag bosatt i
Örebro med sin fru Magdalena och deras tre barn. Tillsammans är de verksamma
i Noise Village och Johan
är en hängiven Jesusföljare
som arbetar som låtskrivare
samt är lovsångsledare.

Vad betyder bön för dig?
Bön är allt för mig och det
beror på att Herren är allt
för mig! Vi kristna gör bön
till mycket som det inte alls
är. Jesus säger att vi inte ska
rabbla som hedningar och
att vi inte ska förvänta att vi
ska få, bara för att vi rabblar
böner. Nej, Gud har redan
gett oss allt MEN när du ber
så ser du och när du ser, så
ber du mer. Vi tänker ofta
att bön är att be om saker,
men det är en väldigt liten
del av bön om man läser
Jesu förkunnelse i bibeln.
Vad är då bön?
Bön är framför allt att vara
tillsammans med Herren
och det innebär att umgås

med honom. Varje dag är
jag avskild med Herren och
det kan vara allt från en
halvtimme till fem timmar.
Jag är svag i mig själv och
beroende av honom…och
när vi får smak av Honom
så vill vi inte vara utan det.
Vi ska inte be av lagiskhet,
men däremot kan vi välja
hur vi vill leva och det leder
till att vi vill umgås mer
med honom. Bön är umgänge med Gud och lovsång är att tillbe och umgås
med honom. Det är en form
av ett uttryck. Vi stoppar
undan våra egna behov och
ser på vem Gud är.
Nicklas Skogsberg

BÖNENS BETYDELSE
FÖR JAN IVARSSON

rss
Iva

Under de 2 ½ dygn som jag
var på sjukhuset, och även
därefter, har jag känt mig
väldigt lugn. Jag har fått
veta att många har bett till
Gud för mig, och jag tror att
detta har hjälpt mig att känna
trygghet i situationen. Det
har även hjälpt mig med att
återhämta mig snabbt.

on

blockerats. Idag känner jag
mig i princip återställd.

Jan

På morgonen den 29 mars i
år vaknade jag och upptäckte
att jag inte kunde tala. Jag
och Gunilla förmodade att
det var en stroke. En ambulans körde mig till akutmottagningen i Värnamo där det
bekräftades att jag hade fått
en blodpropp på hjärnans
vänstra sida. Man har inte
vågat lösa upp proppen utan
den sitter kvar, men andra delar av hjärnan tar så småningom över de funktioner som

Jag vill tacka Herren och alla
som har tänkt på mig i bön
under denna tid. Tack!
Jan Ivarsson

7

ukraina ett rop på hjälp
Tjernobylbarnens Oas | Text:Anna Claesson

Kriget i Ukraina och
människorna på plats
som får sina familjer
splittrade, hem förstörda
och tvingas fly kriget är
något som berör oss alla
djupt på ett eller annat
sätt.
Vi som ideell organisation,
Tjernobylbarnens Oas, har
jobbat i landet med hjälpverksamhet under 28 års
tid och när kriget bröt ut så
fick vi ett rop på hjälp från
Pingstunionen och Evangeliska frikyrkan i Ukraina.
De har öppnat upp sina
församlingar för att ta emot
mellan 1,5 och 2 miljoner
internflyktingar. De önskade hjälp med olika förnödenheter så som madrasser,
täcken, kuddar, mat, vatten
och hygienartiklar.

ett så stort land som Ukraina, där kriget är i full gång.
Jag ska ärligt säga att jag
själv funderade över hur vi
skulle lyckas få in lasterna i
Ukraina mitt under ett pågående krig, men vi valde att
se möjligheterna. Vi valde
att lita på Guds beskydd
och hans ledning och har i
dagsläget kunnat skicka 16
trailers med förnödenheter
och två bussar som evakuerar flyktingar från de krigsdrabbade områdena inne i
Ukraina. Detta är inget som
vi som hjälporganisation
själva har kunnat genomföra, utan vi har verkligen
upplevt att alla vill vara
med på ett eller annat vis.
Detta är något vi gör tillsammans med församlingar,
företag, privatpersoner och
andra organisationer.

Det är väldigt lätt att bli
nedslagen och tänka att hur
ska vi kunna göra skillnad i

Jag vill förmedla ett mycket
stort TACK till New Life
for You för det fina sam-
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arbete vi har i detta, och
också alla ni andra i Hestra
som ställt upp för att hjälpa
de drabbade i Ukraina. Jag
berörs verkligen gång på
gång över engagemanget
och över att vi alla får enas
och göra detta tillsammans.
Tillsammans så gör vi skillnad för de som har det som
tuffast i Ukraina just nu.
Jag får ofta frågan ”Kommer hjälpen fram?” och
svaret på det är JA, hjälpen
kommer verkligen fram.
Lastbilarna med ukrainska
chaufförer körs in i Ukraina där de lastas av på mer
säkra platser, där kriget inte
pågår, och på flyktinganläggningar i olika kyrkor.
Sedan används en del av
hjälpen på dessa platser,
men det mesta packas om
i mindre bilar och körs in
i de mest krigsdrabbade
områdena. Med hjälp av
ukrainska chaufförer når vi

in till många olika platser
såsom Kiev, Butja, Sumi,
Tjernigov, Charkiv, Mariupol med fler. Jag har
dagliga kontakter och får
kontinuerlig respons på att
hjälpen kommer fram och
gör skillnad.
Pastorer ringer i förtvivlan
över situationen på platser
som varit utan mat och
vatten i veckor och där
människor dör framför deras fötter och de vädjar om
fortsatt hjälp. Jag fascineras
över de människor som är
villiga att köra in hjälpen
frivilligt i de krigsdrabbade
områdena med risk för sina
egna liv. En bil som åkte
in Charkiv och lastade av
mat och förnödenheter till
två olika skyddsrum blev
beskjuten av en rysk konvoj
när den skulle återvända.
Chauffören blev tillfångatagen och hotad till livet,
men på natten lyckades han

fly. Han kom tillbaka och
berättade om vad han varit
med om och bilen hans blev
helt sönderskjuten. Denna
man är, trots det som hänt
honom, beredd att åka in
igen för att kunna hjälpa
sina medmänniskor, och
jag beundrar verkligen det
modet.
Jag fick ett samtal för ett
tag sedan från en av våra
kontakter i Rivne. Jag
frågade hur det var och han
sa, ”Det är tufft att dag efter
dag leva under krigets vingar, men vi känner hur Jesus
beskydd.

14/8
Tjernobylbarnens oas
kommer till Hestra
på besök.
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eptember a u g u s t

7 Söndag 10.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst
		 EqK, Lars Gunther, Sång Lill Hege Pettersson,
		 Månadsoffer

5

Söndag 10.00 Konfirmation Stengårdshult

10-14

6

Nationaldag (mån) 10.00

14 Söndag 10.00 Gudstjänst,
		 Tjernobylbarnens oas, Sommarkul

7

Tisdag 18.00 Bön
19.00 Församlingsmöte

		 Nationaldagsbön Åparken, medtag fikakorg
		

Kyrkokonferens

21 Söndag 10:00 Gudstjänst, Lars Gunther,
		 Sång Tonåringarna, Sommarkul

12 Söndag 10.00 Gudstjänst, Gustaf Kvarnvik
		 Sång Magdalena Liljekvist, Sommarkul,
		 Månadsoffer, Kyrkkaffe

23 Tisdag 10:00 Start Bönevecka
		
Ons-Fre 6-22 Bön

14

Tisdag 18.00 Bön

19

Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst,

		
			

26

Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst EqK

		 Lars Gunther, Sång Alexandra Palmquist,
		 Hanna & Alma Bylund, Sommarkul

27
30

Lördag 10:00 Församlingsdag Bergsgården
18:00 Gudstjänst på Bergsgården,
Tisdag 10.00 Bön

julli

		 Lars Gunther, Sång Maria och Ola Viktorsson,
		 Sommarkul

2-10
3

Hönökonferensen

Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst SVK

10 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst EqK,
		 Sven-Arne Sveningsson, Sång Alexandra
		 Palmquist, Månadsoffer
17

Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst SVK

24

Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst EqK,

31

Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst SVK

		 Patrik Skogsberg
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Bönevecka
23-26 Augusti

Tider: Tis - Fre 6-22
Start: Tis 10:00

Nattvard, Sång Nicklas Skogsberg

27/8 | 10:00

Församlingsdag

Bergsgården Åsenhöga

4

Söndag 10.00 Konfastart, SvK

6

Tisdag 10:00 Bön,			

11 Söndag 10.00 Gudstänst, bibelutdelning,
		 Lars Gunther, Sång Frank Ambjörnsson
13

Tisdag 10:00 Bön

16 Fredag 19:00 Bengt Johansson
		 och Viktor Olofsson, Kollekt till kvällen
17

Lördag 15:00 Årsmöte* NewLife4You, Hestra
15:30 Information om vårt hjälparbete

			
			
			

i Ukraina/ Belarus. Gemenskap,
fika mm. Välkomna!

18 Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
		 Gustaf Kvarnvik, Sång Hanna Samuelsson
		 SAS nattvard, Månadsoffer
17/9 | 10:00

New Life 4 You
ÅRSMÖTE

* för medlemmar

jun

4 Lördag 16.00 Konfirmation Hestra EqK,
		 Sång Maria, Samuel, Evelina, Alexandra,
		 Tobbe & Adine.

Konfahajk

S H A LO M

Text: Gustaf Kvarnvik

Torsdagen den 19.e maj
åkte konfagänget tillsammans med motsvarande
grupp från Ekenässjön
till Oskarshamn för att
mönstra på missionsbåten
Shalom. Janne Edwardsson körde bussen på ett
övertygande sätt, betydligt
säkrare än hans namne
från Disney-klassikern.
Vi hade fantastiskt roligt och
trevligt under dagarna på
båten och en vanlig
dag bestod av tävlingar,
lekar, segling, lektioner
och andakter. Det är alltid en
härlig upplevelse att få vara

på Shalom då besättningen
med Birger Borgemo i spetsen är förebilder i livet med
Jesus. Shalom är en välsignad båt och den fyller ett
stort syfte i att sprida Guds
oändliga kärlek.
Våra lektioner bestod av
planering inför konfirmationshögtiden och det blir
en mini-musikal om Andens
frukter som besökarna ska få
ta till sig. Konfirmanderna
blev bra vänner med våra
medresenärer från Ekenässjön och vi ska försöka få
till en återträff i höst.
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Med drygt två år bakom oss
av Coronapandemin är vi nu
många som är trötta på allt
vad avstånd och isolering
heter. Vi känner, ”Äntligen
sommar” och det är alltid
lika härligt att varje år få se
hur naturen och Guds skapelse väcks till nytt liv igen.
Att efter en lång och kall
vinter och en lite trevande
vår nu få uppleva de ljumma
sommarvindarna på nytt
igen, det är en stark känsla.

I sommar räknar vi också
med att återigen kunna arrangera de populära friluftsgudstjänsterna som vi haft
de senaste två åren i kyrkparken vid Grimsås kyrka.
Vi hoppas också på att vi
allt mer och mer ska kunna
leva ett normalt liv igen i
vårt samhälle. Vi hoppas
även på en lång och varaktig fred i Ukraina. Åren
som *har gått har på många
sätt varit tuffa år för oss
alla. Tänk att då få äga vår
trygghet hos Gud – att helt
få förtrösta på Honom.
Jag tänker på ett ord från
bibeln där bibelns författare
i Klag.3:26 säger: ”Det är
gott att hoppas i stillhet på
hjälp från Herren.”

|P
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”I denna ljuva sommartid gå
ut, min själ och gläd dig vid
den store Gudens gåvor. Se,
hur i prydning jordens står,
se, hur för dig och mig hon
får så underbara håvor.”
Psalmer & Sånger Nr:
200:1

va
G ö ra n U n d e

äntligen sommar
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Eftersom detta är min sista
krönika här i programbladet
som pastor i Grimsås vill
jag nu rikta ett stort tack
till er alla. Tack för ett gott
samarbete under åren som
jag har fått vara er pastor.
Det har varit många goda
och minnesrika möten med
er under denna tid. Jag vill
också speciellt tacka Svenska kyrkan i Grimsås för det
goda samarbetet mellan våra
församlingar – ett samarbete
som jag uppskattat mycket.
Till sist, mina dryga åtta
och ett halvt år som pastor
i Grimsås har verkligen
berikat mitt liv. Jag kommer
att sakna er alla!

sommarprogram
12/6

			

Söndag 10:00 Gudstjänst,

avtackning av Göran Undevall

30/7 - 5/8 Scoutläger Upptäckten i Tämta
4/9 		
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Söndag 10:00 Gudstjänst

grimsås

Ett märkligt språkmirakel
demonstrerat i Grimsås
I skolan har de flesta fått
lära sig att Ansgar tog den
kristna tron till Sverige på
800-talet. Det går att leka
med tanken om att albanska
skolor år 3900 kommer att
berätta om Rickard Lundgren på samma sätt. Vi fick
besök av honom i april och
han gav oss inspiration och
undervisning.
Han berättade på lördagskvällen om sin första resa
redan som ung till Albanien, före Berlinmurens fall
och Albaniens öppnande
mot omvärlden. Rickard
reste dit för att berätta om
Jesus med en gitarr fylld
av albanska biblar. Bland
mycket annat som hände
denna resa så gjorde Gud ett
av de märkligaste mirakler

man kan tänka sig.
Bara ett par dagar efter att
Rickard kommit till landet
så vaknade han en morgon
och kunde det albanska
språket. Han kunde tala
det, läsa det och förstå när
andra talade – som om han
studerat språket eller bott i
landet i flera år.
Rickard är i övrigt inget
märkligt språkgeni, säger
både han själv och de som
träffat honom, och även om
han vore det hade han inte
stött på alla de olika glosor
han nu bara kunde.
Det finns helt enkelt ingen
naturlig förklaring till denna förmåga.

det knappast
kan vara sant,
så ett och annat
ögonbryn av förväntan höjdes i Grimsås
när Rickard bjöd fram två
albaner som var på plats.
Hur ska detta bli? Vi fick
se Rickard prata med dem
helt utan besvär och höra
honom predika på albanska
samtidigt som de översatte
för oss andra.
Detta pågick en bra stund
och alla som var på plats
delade känslan av att ha fått
bevittna resultatet av något
utöver det vanliga – också
som mirakel betraktat.

Självklart tänker många
som hör talas om detta att

För er som inte var på plats, men ändå vill
höra Rickard berätta om hur miraklet gick till,
så finns det en inspelning på YouTube från ett
annat tillfälle då han talar om just detta.
https://www.youtube.com/watch?v=pbRlFyJwnFE
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GEMENSKAPSKVÄLLAR
Under våren 2014 fick vi
i Hestra besked om att det
väntades flyktingar till
Furuhill, som då skulle
bli ett asylboende. Hela
samhället gick ihop
– kyrkor, samhällsförening och sportklubben, och
vi bestämde att vi skulle
göra vad vi kunde för att
välkomna dem till Hestra.
Den 11 augusti kom de första flyktingarna från Syrien
och Eritrea. Furuhill fylldes
snart med både familjer och
ensamkommande och runt
100 personer befann sig där.
I vår församling började
vi ganska snart att inbjuda
dem till gemenskap genom
att starta ett språkkafé.
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Detta gjorde vi tillsammans
med Svenska Kyrkan.
Vi var cirka 12–13 personer som tog ett ansvar
för att på bästa sätt öppna
vägarna in till det svenska
språket. Mängden flyktingar som kom varierade och
som mest var de ungefär
40 stycken. Material fick
vi bland annat genom SFI.
Var och en undervisade i
små grupper, 1–3 personer,
och samma flyktingar varje
gång. Kroppsspråk, glada
skratt, svårt att uttala vissa
ord, frågor om svenskt samhällsliv med mer gjorde att
vi utvecklade en förtrolig
och tillitsfull gemenskap
med varandra. Fikastunden
var också mycket uppskattad och mycket strösocker

gick åt. Varje samling avslutades med en kort frivillig andaktsstund i kyrksalen
som våra pastorer, präster
och diakoner ansvarade för.
När många av de asylsökande tvingades lämna Furuhill blev antalet betydligt
mindre i språkkaféet, men
vi har ändå lyckats behålla
mycket av kontakten. På
torsdagseftermiddagar anordnade vi trivselträffar där
vem som helst var välkommen, både svenskar och
flyktingar. Stickning var
populärt för damerna, spel
av olika slag, mycket "prat"
och fika förstås. Flera av
våra nyvunna vänner knöts
också till kyrkan genom
alfakurser och många är bosatta i Hestra med omnejd

där de idag har jobb och
lägenhet.
Pandemin i mars 2020
blev ett hårt slag då vi inte
längre kunde träffas som tidigare. Utepromenader och
telefon blev kontaktpunkterna. Detta väger inte upp
den fysiska kontakten och
därför kom förslaget om att
ordna gemenskapsträffar 1
gång i månaden, med start i
februari 2022.
Gemenskapskvällar
våren 2022
Under våren 2022 har vi
haft glädjen att återigen få
träffas på våra gemenskapsträffar i Equmeniakyrkan i
Hestra. Vi hade vår första
träff en onsdagskväll i slutet

av februari. Det var många
glada återseenden och en
härlig stämning. Vi var fler
än 60 personer denna första
kväll. Vi fikade våfflor med
sylt och grädde och Gustaf,
vår ungdomsledare, hade
lite kluriga uppgifter som
vi fick göra, vilket ledde till
många goda skratt. Nästa
träff var i slutet av mars och
även då fikade vi våfflor,
pratade, lärde oss den klassiska svenska sången ”Idas
sommarvisa” och fick göra
samarbetsövningar som
Gustaf hittat på.
Under den sista träffen som
vi hade i början av maj var
vi ute på ”baksidan” av kyrkan och vi grillade korv på
traditionellt svenskt vis. Vi

började med att sjunga ett
par sånger – ”Idas sommarvisa” och ”Den blomstertid
nu kommer” tillsammans
med Gustaf och ett par av
ungdomarna. Vi fortsatte
med en samarbetsövning/
tävling där alla medverkande delades in i grupper och
skulle hjälpas åt att lösa de
uppgifter som de fick. Även
denna kväll var det en god
stämning och vi upplever
att det är värdefullt att skapa tillfällen då vi får mötas
och bara umgås. De två
sista träffarna var det något
färre personer, men tillsammans med de som kom
hade vi fina och viktiga
möten!
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UNGDOMARNAS GUDSTJÄNST
Text: Gustaf Kvarnvik

Den 15:e maj var en söndag som gick lite utanför
ramen för gudstjänstfirandet i församlingen. I vintras fick nämligen kyrkans
tonårsgrupp förtroendet
att planera en gudstjänst,
precis så som de ville ha
den, och i mitten av maj
var det alltså dags.
Den första önskan för gudstjänsten var att den inte skulle vara på morgonen, vilket
kanske förvirrade människor
med starkare rutiner än den
yngre generationen, inklusive ungdomsledaren. Själva
gudstjänsten skulle få innehålla mycket lovsång och
tillbedjan, men ingen vanlig
predikan. I stället önskades
ett samtal mellan försam-
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lingsmedlemmar om den
personliga tron på Jesus.
Nu i efterhand har det
kommit massor av positiv respons och min egen
subjektiva upplevelse av
gudstjänsten var att det blev
en jordnära stund där vi fick
möjlighet att dela det personliga vittnesbördet för att
stärka andra människors tro.
Evelina Palmquist, som
var med i planeringen och
som bidrog med sång samt
vittnesbörd, säger så här om
gudstjänsten:
“Det var bra att den var
vi 16.00 för då hann man
värma upp rösten. Jag är
själv otroligt nöjd med hur

gudstjänsten blev i slutändan. Det kändes väldigt bra
och jag upplevde inte att
någon blev uttråkad eller så.
Längden på samtalet som
ersatte predikan var bra,
precis som längden för hela
mötet. Planeringen i sig gick
också bra då vi alla var på
samma spår. Det enda som
spårade ut lite var Antons gonggong, men som
till slut fick ett tillfälle att
användas under frågesporten
på fikat. I det stora hela är
jag väldigt nöjd.”
Vi känner att Gudstjänsten
gav mersmak för detta enkla
koncept och vi hoppas på att
få fortsatt förtroende.

TACK
ulrika

Hösten 2018 gjorde vi en ny härlig
bekantskap - vår ungdomsdiakon
Ulrika Axelsson kom till oss. Hon
visade snabbt sitt stora hjärta för barn
och ungdomar, och dessutom alla
andra! Hon har haft övergripande
uppgifter i det arbetet, men hela tiden
sett individen. Vi har fått se hennes
konstnärliga ådra på olika sätt och för
konfirmandernas redovisning blev hon
den givna scenografen. Med sin vän,
handdockan Bea, gjorde hon uppskattade inslag i våra YouTubegudstjänster
när pandemin slog till. Ulrika är både
omtänksam och eftertänksam.
Ulrika har nu slutat sin tjänst hos oss,
för att i stället jobba på sin hemort
Värnamo, i missionskyrkan där. Vi
tackade henne för alla goda insatser och sitt härliga sätt att vara efter
gudstjänsten 15 maj. Också här i vårt
programblad vill vi framföra ett stort
tack och vår bön om Guds välsignelse
i de nya uppgifterna!
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Equmenia
i Hestra/
Grimsås
har rundat av
vårterminen.
Vi fick en
magisk och
välbesökt
gemensam
equmeniaavslutning
i Åparken
den 19 maj.
Ett lätt sommarregn föll
över oss när

barnkören Puma
inledde, men
stämningen var ändå
god! Lukas Hagby från
Göteborg satte våra ögon
och hjärnor på prov med
sina illusioner och trix.
Innan vi avslutade med
glass berättade Lukas om
några händelser från sitt liv
för att beskriva vad det kan
innebära att vara kristen.
Tonårsgänget fortsätter att
träffas ett tag till och åker
sedan på läger vid havet
v.32 och cirka 30 scouter
åker på läger i Tämta v.31,
men utöver det är denna
termin slut. Vi equmenialedare ser fram emot att
träffa både nya och gamla
barn i våra grupper igen
efter sommarlovet!
Ha nu en riktigt skön
och avkopplande

SOMMAR!
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EQUMENIAS AVSLUTNING
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SOMMAR = KONFERENS!
Äntligen är konferenserna live igen! här är tre fina tips:

Var: Mullsjö
När: 17-26 juni
Tema: För en ny tid

Var: Hönö
När: 2-10 juli
Tema: Blicken på Jesus

Var: Götabro, utanför Kumla
När: 20-26 juni
Tema: Helande och hopp

Inspirerade samlingar för alla
generationer, eller vad sägs om
att lyssna på Michel W Smith på
midsommarafton, som är en av vår
tids största inom kristen musik i
världen, för att efter morgonbönen
och förmiddagsmötet svänga in
på babymassagen innan allsången
på Nyhem med Putte Nelsson och
Evelina Gard på midsommardagen.
Inte helt fel!

Hönö kanske har ett något lägre
tempo i sin agenda än sina syskon
Nyhem och Torp, men finns det
något bättre än att kombinera sol
och bad på västkusten med bra
möten för alla åldrar.
Huvudtalare på Hönö i år är
Fredrik Lignell och Ida-Maria
Brengensjö, som besökte oss i
Hestra 18–19/3 under Alphahelgen.

Torp bjuder på samlingar för alla
åldrar och om du gillade Michael W
Smith på Nyhem den 24/6 så får du
ytterligare en chans på Torp den
25/6! Även hit har Putte Nelsson och
Evelina Gard hittat och ställer sig på
scen den 23/6. Dessutom Milkael
Tellbe, Maria Gustin Bergström,
Per-Erik Hallin, Britta Herrmansson
och många fler.

www.nyhemsveckan.se

www.honokonferensen.se

www.efk.se/torpkonferensen

HIGHLIGHTS
Bengt Johansson, välkänd artist och sångförfattare. Hans röst,
distinkta gitarrspel och stora sångskatt har gett honom en stor
publik över hela norden. Texterna är poetiska och berättande,
ofta med inspiration från Psaltaren. Bengt Johansson har
Bengt Johansson
en omfattande skivproduktion bakom sig (21 CD) och hans
musik spelas ofta i radio, nu senast med låtarna: ”Jag kan se
& Viktor Olofsson
en bit av vägen” och ”Himlen över oss”.

KONSERT

16/9 | 19:00

En varm och nära musikalisk upplevelse med mycket spelglädje utlovas
i den aktuella turnén som han gör tillsammans med vännen, gitarristen,
sångaren och producenten, Viktor Olofsson. ”En fantastisk musiker och
vän som det är en stor glädje att få samarbeta med”, säger Bengt Johansson.
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www.equmeniakyrkanhestra.se

