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Bagleborn Essens
Foto på omslaget till detta nummer
är taget av fotografen Marléne. En
helt fantastisk bild. Här är en liten
presentation om fotografen.

Ansvarig utgivare:
Elisabet Torstensson
Jag heter Marléne Bagleborn och bor
i Torslanda med min man Marcus
och våra Längtans barn; Vince född i
Vietnam och Lucia född i Taiwan.
Jag drabbades som 28 åring av bröstcancer, och jag tackar Gud för att
jag får fortsätta leva och uppleva det
vackra i livet.
Jag har drivit mitt företag, Bagleborn
Essens, sedan 2017, där Essens står
för andemening, vårt innersta väsen.
Förutom att fotografera familjer och
bröllop, så är jag intresserad av Fotokonst och jag kallar mig ”Photography Artist”. Jag fotar med ande, kropp
och själ. De bilder som jag ställer ut,
har alla en djupare innebörd för mig.
Varje foto bär sin egen historia.
Jag har fotoutmaningar med min
fotoklubb som jag driver, samt att jag
fotograferar som terapiform.

I samarbete med:
2

Att skapa en bild med hjälp av min
kamera helar mig och jag hoppas att
mina bilder ska tala även till dig.
http://www.bagleborn.se/

Samtidigt finns det många
snåla vindar runt omkring
mig. Människor kommer i
kläm när politiker vill visa
handlingskraft och ingen
av dem tycks tänka sig att
det är en bra idé att leda oss
igenom uppoffringar, för
klimatet, för Ukraina, för
flyktingarna, för samhällets
mest utsatta.
Var finns den som vågar
säga att jag har inget att erbjuda förutom ”blod, möda,
tårar och svett”? Var finns
den som säger att det kommer bli svårt och att det
kommer att ta lång tid att

råda bot på de problem vi
har? Att vi behöver tålamod
och uthållighet?
Jesus var lite annorlunda.
Han gick inte omkring
och raggade följare eller
gillande genom att bara
lova att med Honom blir
allt lugnt, tryggt och skönt.
Han sa obekväma saker och
förberedde sina lärjungar
på lidande.
För Honom tycks det viktigaste inte vara hur vi har
det, utan hurdana vi är.
Och när vi välkomnar alla
till våra samlingar och allt
annat som vi beskriver här
i Bladet är det bland annat
med en bön och förhoppning att vi tillsammans
ska fyllas av en speciell
slags mod: Modet att tåla
– att tåla livet som det är,
utan att behöva fly det –
tålamod! En djupt underskattad egenskap.
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Det här är sommaren
som aldrig tar slut, eller?
När detta skrivs i slutet
av augusti har vi haft
flera varma dagar på rad.
Som odlare skulle jag
uppskatta lite mer regn
men som matlagare är jag
glad att kunna köra mina
Muurikkapannor dessa
ljumma kvällar.
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skapa en en större religiös zon

L ars G u n th er

målet är inte att ...

re s

tån d are

"Han gick
inte runt
och raggade
följare eller
gillande"
Tålamod är inte apati
eller liknöjdhet. Man kan
faktiskt vara tålmodig och
ivrig samtidigt.
När du läser om vad vi
gör i Equmeniakyrkan
vill jag att du har denna
baktanke i huvudet. Målet
är inte att skapa en större
religiös zon i våra liv utan
att vi ska kunna leva hela
våra liv som de faktiskt är,
tack vare att vi inte gör det
ensamma utan får göra det
med den som både har skapat oss och dött för oss!
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tävlingen avgjord
... nytt namn på

!

programbladet blir...

"bladet"
TÄVLINGEN AVGJORD!
I förra utgåvan utlystes
en tävling om vad denna
tidskrift ska heta.
Vi hade då bara kallat den
Bladet för att ha ett arbetsnamn att jobba med. Vi fick
dock in en nominering från
Ola Viktorsson på just detta
namn, med motiveringen:
Bladet är toppen!
Bladet är gott nog!
Bladet är offensivt!
Detta också med en liknelse
till att bladet var det första
som duvan hämtade till Noa
i arken efter syndafloden.
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D.v.s. "Bladet" blir ett
vardagligt uttryck, men
med en djupare mening.

Så välkommen till Bladet
och tack Ola för nomineringen som ledde till vinst!
Redaktionskommittén
genom Nicklas Skogsberg

TACK FÖR SOMMAREN!

Följ med på kommande sidor och se en del av de
sköna aktiviteter som gjorts under sommaren

ÄLDRES VÅRFEST
Den 4e maj inbjöds de som
är över 75 år i församlingen och församlingens
vänner på en liten vårfest i
kyrkan av Diakonigruppen.
Det bjöds på läsarsånger
som Helena och Claes
Holmberg sjöng och
berättade om, samt kakor
och kaffe.

Det är väldigt roligt att få
träffas och umgås!
Diakonigruppen består av
Marianne Ambjörnsson,
Claes Holmberg, LarsOlof Hartvigsson,
Ann-Kristin Jonasson, Lilian Lundin,
Kerstin Schönberg och
Lill Hege Pettersson.

FÖRSAMLINGSDAG 27/8
Under lördagen den 27/8 var
vi ett 80-tal församlingsmedlemmar som möttes på Bergsgården utanför Åsenhöga.

till oss och efter det hade vi
ett samkväm där undertecknad gjorde ett försök till att
leda en tävling. Trots tydliga

Senare under kvällen efter
mycket kaffe och många skratt
firade vi nattvard tillsammans i
Gudstjänstlokalen, Pastor Lars
delade några ord och Skogsbergs ledde oss i lovsång.
Det var en välsignad kväll
och tillika dag.

Vi inledde dagen med fika
klockan 10 och gick därefter
tillsammans ned till Skärvsjöns
strand för att tillsammans få
bevittna Evelina Palmquists
dop. På vägen dit läste vi
Bibelord kopplade till dopets
innebörd och när vi kom fram
sjöng vi och firade tillsammans
Evelina då vi tror att dopet är
det bästa beslut man kan ta.
När vi kommit tillbaka till
gården väntade lunch som den
fantastiska matpersonalen fixat

Ola Viktorsson som uppviglare
ivriga med att sno åt sig fördelar,
något som inte lyckades särskilt
bra.

instruktioner om att fusk inte
fick förekomma var lag 5 med

Det var en fantastisk dag av
gemenskap och min känsla
efter dagen är att vi har
mycket härligt att se fram
emot i vår församling
under hösten.
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HÄLSNINGAR FRÅN ÅRETS:

SCOUTLÄGER UPPTÄCKTEN 2022

Efter några somrar utan
traditionellt scoutläger pga
pandemin fick vi i sommar
vara med på region västs regionläger - ”Upptäckten 2022”.
Lägret hölls i Tämta mellan
Borås och Vårgårda, 30/6- 5/8.
Vi var ca 1800 scouter med på
lägret.
Från Equmenia Hestra/Grimsås
var vi drygt 50 stycken! scouter,
ledarscouter och ledare som
deltog. Pga pandemin var Upptäckten 2022 det första scoutlägret för våra scouter. Vi ledare
var nog lite nervösa för hur det
skulle fungera att vara på läger
med 40-talet barn som aldrig
varit på läger innan. MEN så det
gick så bra!
Med bra lägerväder, intressanta projekt, en rolig spårning,
marknadsdag, fria eftermiddagsaktiviteter, lägerbål och tre olika
inriktningar (pyssel, lovsång och
förkunnelse) på kvällsandakter
så har scouternas humör varit
på topp.
Lägrets mål var att vi skulle få
upptäcka mer om scoutmetoden
som innefattar scoutlag och löfte, patrullsystemet, learning by
doing, stödjande och lyssnande
ledarskap, lokalt och globalt
samhällsengagemang, friluftsliv
samt symboliska ramverk

- vi skulle kort sagt lära oss mer
om vad scouting är.
Första lägerdagen byggde vi
vårt egna kök där vi lagade vår
mat, åt och diskade. Alla delades
in i olika mat- och diskgrupper
och fick hjälpa till efter den
egna förmågan under ledning av
några ledare. De samarbetade
väldigt bra och vilken god mat
vi fick äta hela veckan!
Lägerdagarna avlöste varandra
med projekt på förmiddagarna
(hantverk och friluftsliv) varvat
med bad och fria aktiviteter på
eftermiddagarna. På tisdagen
var hela lägret ute på spårning.
Dagen avslutades med ett gemensamt lägerbål där vinnare i
spårningen utsågs. På torsdagen
förvandlades hela lägerområdet till en marknadsplats där
scouterna kunde prova på olika

aktiviteter som var och en av
kårerna erbjöd. Vi upplevde allt
från bowling och hinderbana till
bollkastning och hur scoutkårer
har samarbete över landsgränser.
Lägrets favoriter var två tonårsgrabbar, ”Bajz Boyz”, som åkte
runt och tutade i sin gula lastbil
och höll rent på baja-majorna.
De var även med på de gemensamma lägerbålen där de bidrog
med någon låt, knasig lek eller
tävling.
Efter en veckas läger fick vi
dela ut lägermärken, göra scouthälsning och tacka varandra för
en fantastisk rolig och innehållsrik lägerupplevelse innan det
var dags att åka hem.
Magnus Schönberg för scout i
Equmenia Hestra/Grimsås.

OCH TONÅRSLÄGER
Under v.32 var vi
13st tonåringar och
två ledare på Gullbrannagården tillsammans med cirka 1000
andra deltagare. Majoriteten
kom från alliansmissionen,
men många kom även från
olika Equmeniaförsamlingar.
Vi sov i tält och sov bra de
nätter inte Donsögrabbarna
tyckte det var superkul att
rycka tältpinnar.
En vanlig dag bestod av
frukost, valbara obligatoriska
bibelstudier, smågruppssamling, lunch, valbara aktiviteter
så som några timmar vid stranden, temasamling,
kvällsmat, gudstjänst, nattcafé,
bön och lovsång,
läggdags för
de yngre och
café för

–

dem i gymnasieåldern. Som ni
förstår var det fullspäckat med
roliga aktiviteter, samlingar
och härlig gemenskap!
Vi hade dunderväder under
i stort sett hela veckan och
vid de lediga timmarna på
eftermiddagarna ockuperade
vi playan. Överlag var lägret
helt fantastiskt när det gäller
innehåll och det andliga. Flera,
om inte alla våra tonåringar, uttrycker en starkare tro på Jesus
och många härliga gudsmöten
ägde rum.
Gustav Kvarnvik

E F T E R LY S N I N G

Undertecknad och Maria Gillgard,
som också var med som ledare
på lägret, ber och hoppas att fler
från församlingen vill komma till
Tonår och vara med som ledare.
Våran församling är välsignad

med många härliga ungdomar och
under hösten kommer det bli ännu
fler som nu börjar sjuan. Vi ledare
räcker i nuläget inte till för att möta
alla så personligt som vi önskar
och som vi tror är nyckeln för att

–

få våra unga att växa i sin tro.
Är du sugen på att bidra med
din tid och engagemang för
och med tonåringarna så hör
av dig till mig eller Pastor Lars.
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6 Tisdag 10:00 Bön

7 Onsdag 15:00 Symöte

10 Lördag 19.30 Connect ungdomsmöte,
		 Immanuelskyrkan Jönköping

11 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst EqK,

		 bibelutdelning till konfirmander,
		 Lars Gunther, sång Frank Ambjörnsson,
		 Söndax, Kyrkkaffe

13 Tisdag 10:00 Bön

14 Onsdag SPF:s Bibelstudie

16 Fredag 19:00 Konsert med

		 Bengt Johansson och Viktor Olofsson,
		Servering

17 Lördag 15:00 Årsmöte NewLife4You

		 (Hestra), Servering, Alla Välkomna!

18 Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst,
		 Gustaf Kvarnvik, Sven-Arne Sveningsson,
		 Sång Hanna Samuelsson, Söndax,
		 Månadsoffer, Kyrkkaffe

oktober

september

KALENDER | EQUMENINIAKYRKAN I HESTRA
2 Söndag 10.00 Gudstjänst,
		 Rodhe-Maria Karlsson, Sång Ola Viktorsson,
		 Open Doors, Söndax, Kyrkkaffe
4 Tisdag 10.00 Bön

5 Onsdag 15:00 Symöte

5 Onsdag 18.30 Andligt föräldraskapskurs

9 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
		 Sång Gnosjö Gospel, Månadsoffer,
		 Söndax, Kyrkkaffe

9 Söndag 18:00 Bön och lovsång, Nattvard

11 Tisdag 10.00 Bön

14 Fredag 19.00 Equmenias årsmöte

16 Söndag 10.00 Tillsammansgudstjänst,

		 Gustaf Kvarnvik, Lars Gunther, Sång Puma,
		Kyrkkaffe

18 Tisdag 10.00 Bön

19 Onsdag 15:00 Symöte

20 Tisdag 10.00 Bön

19 Onsdag 18.30 Andligt föräldraskapskurs

21 Onsdag 15:00 Symöte

21-23 Fredag-söndag Equmenia

21 Onsdag 18.30 Andligt föräldraskapskurs

25 Söndag 10.00 Gudstjänst, Linda Tornell
		 Sång Christina Lindqvist, Söndax, Kyrkkaffe

		 Boost Nimbus, Öckerö

22 Lördag 14.00-18.00 Höstmarknad

23 Söndag 15.00 Årsmöte, Lars Gunther

25 Söndag 18:00 Önskesång

25 Tisdag 10.00 Bön

27 Tisdag 10:00 Bön

30 Söndag 10.00 Gudstjänst Linda Tornell,
		 Sång Magdalena och Frank, Söndax,
		Kyrkkaffe

		 – Allsång och musik i en salig röra.
		 Leds av Werner Holgersson

17/9 | 15:00
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New Life 4 You
ÅRSMÖTE

november

1 Tisdag 10:00 Bön

2 Onsdag 15:00 Symöte

5 Lördag 10.00 Alla helgons dag,

ÖNSKESÅNG

Söndag 25/9 | 18.00
En afton med härlig
allsång och musik.
Leds av Werner Holgersson

		 Lars Gunther, Nattvard, Månadsoffer,
		Kyrkkaffe

6 Söndag 18.00 Bön och lovsång,
		 Equmeniakyrkan Anderstorp
8 Tisdag 10.00 Bön

13 Söndag 16.00 Gudstjänst,
		 leds av ungdomarna, Gustaf Kvarnvik,
		 Sång Ungdomar, Goda nyheter, Kyrkkaffe
15 Tisdag 10:00 Bön

16 Onsdag 15:00 Symöte

Babypaket
till Kongo
Måndagar kl 15.00
12/9 | 26 /9 | 10/10 | 24/10
Ta med eget fika!

16 Onsdag 18.30 Andligt föräldraskapskurs
19 Lördag 15:00 Equmenia basar

20 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
		 Sång InJoy, Kyrkkaffe
22 Tisdag 10.00 Bön

27 Söndag 10.00, Första advent,
		 Lars Gunther, Sång Adventskörerna,
		 Söndax medverkar, Kyrkkaffe
29 Tisdag 10.00 Bön

30 Tisdag 18.30 Andligt föräldraskapskurs

Equmenias Basar
Lördag 19/12 | 15.00

Andakter på
Hestragården
kl 14.15

29/9 | 25/10 | 15/11 | 8/12
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15 Lördag 09-13 Städdag i kyrkan,
		 ta med eget fika
30 Söndag 10:00 Gudstjänst,
		 Magnus och Anna-Lena Lager,
		Söndagsskola

20 Söndag 10:00 Gudstjänst,
		 Sven Magnusson, Ljungskile,
		Söndagsskola
27 Söndag 17:30 Första advent,
		 Öppet Hus, Gudstjänst
.

oktober september

13 Torsdag 18:30 Scoutgudstjänst

november

2 Söndag 10:00 Gudstjänst
		 Sven-Arne Sveningsson,
		Söndagsskola

oväntad
viktig fråga
än

j

Tisdag 18:00 Kursstart,
ny kursledare Hobbe Jonasson,
För mer info, kontakta:
Magnus 070-939 9511

r st
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Under våren 2022 har vi bland scouterna
i Grimsås berättat om Paulus och allt det
spännande som hände honom under hans
liv nära Jesus. En av berättelserna handlar
om när Paulus och Silas fängslas och sätts
i bojor långt inne i en fängelsehåla. De
förtröstar på Herren, sjunger lovsånger och
ber. Ett under sker och Paulus och Silas blir
befriade ur fängelset av en ängel.
Följande veckor fortsatte berättelserna om
Paulus men scouterna ställde en oväntad
men viktig fråga; hur gick det för Silas?
Vi ledare hade inget svar på detta men
frågan de undrade över är även bra för oss
själva att ställa. Vilka saknas när vi samlas
till Gudstjänst, vart tog scouterna från förra
året vägen, vad blev det av de som gick
alphakursen och så vidare. Att vara sedd
och efterfrågad är nödvändigt för en människa Jesus frågar efter oss hela tiden och är
så intresserade av oss att han är beredd att
lämna alla andra för att söka upp den som
saknas eller gått vilse.
I våras gick vår pastor Göran Undevall i
pension. Arbetet med att rekrytera en efterträdare kommer att påbörjas under hösten.
Tills dess får vi i Grimsås hjälpas åt. Till
gudstjänsterna i höst har vi fått hjälp av ett
antal vänner.
(Vad hände då egentligen med Silas, jo
enligt traditionen ska han sedan han slutat
resa tillsammans med Paulus ha blivit
biskop i Korinth)
Guds välsignelse från
Planteringsledningen (styrelsen) i Grimsås
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lyssna gärna

Text: Lars Gunther

på hela låten här
spotify

youtube

ingen del av livet är
tänkt att levas utan jesus
Det finns en stor acceptans
för människor att vara
”religiösa” i Sverige idag,
om den religiositeten hålls
inom bestämda ramar. Den
ska helst finnas utan att
synas. Den kan vara en inre
kraftkälla men inte ge vägledning för hur man lever
sitt liv eller hur man ser på
etiska frågor. Kort sagt ska
den vara ett inslag bland
andra i en större helhet. Så
kan det fungera om ”religion” är ett område som ska
förstås som ett avgränsat
specialområde, att studera
vid sidan av andra. Som
ämnet blir i svensk skola.
Då kan också ”religioner”,
eller frånvaro av ”religion”,
radas upp bredvid varandra
som på en marknad där vi
sedan kan gå runt att välja
vilken vi vill ha, eller om
vi vill blanda lite från dem.
Ungefär så resonerar utredare
efter utredare på Migrationsverket och ställer sedan
frågor som blir helt obegripliga för den som drabbats av
Jesu kärlek och nu vill leva

med Honom, hela livet. Eller
om man inte kan tänka sig
att ”ligga lite lågt” med sin
tro, om man utvisas att leva
bland talibaner.
Det är inte så här äkta tro på
Gud, äkta efterföljelse av
Jesus, äkta liv som kristen
är tänkt att fungera. Varken
enligt Jesu undervisning, vad
som står i resten av Bibeln
eller det som är den kristna
traditionen. Det är inte heller
så den fungerar enligt religionspsykologisk forskning.
Men det ska ändå erkännas
att omvärldens tryck och
förväntningar blir så stora ibland att det självklart
påverkar oss alla. Då går
något förlorat som inte bara
är en fråga om trohet mot en
tradition utan som innebär
att våra liv blir fattigare,
våra bördor tyngre att bära,
vår känsla av sammanhang
och mening svagare och vår
förmåga att göra gott mot
varandra mindre.
Denna höst kommer vi i
våra gudstjänster tala om hur

Jesus är med oss i allt. Det
finns en sång av en brittisk
musiker som heter Graham
Kendrick. Den heter ”For
this I have Jesus” och den
sammanfattar mycket av det
vi tänker ta upp. Sångtexten
börjar, i översättning som
gör att något av den poetiska
kraften går förlorad:
För glädjen och sorgen,
livets bästa
och sämsta stunder
För det här ögonblicket,
för imorgon, för allt
som ligger bakom
Fruktan som trycker på
från alla sidor
För mina planer
som misslyckats
För mina drömmar
om allt jag vill vara
För sanningen
om vem jag är
För detta har jag Jesus
För detta har jag Jesus
För detta har jag Jesus
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CELLGRUPPENS
BETYDELSE

För mig är cellgruppen
den viktigaste biten av att
vara del av en församling.
Här finner jag och kan ge
värme, här utmanas jag
och styrks i att vara en
Jesu lärjunge.

Vi kan be
tillsammans
över glädje och
sorgeämnen. Genom att vara med
i cellgruppen får jag
lättare att lita på att
och tro att Gud är med
mig i min vardag och
bryr sig om mig och resten
av gruppen.
Vi får alla dela med oss av
det vi fått av Gud och personligen tycker jag att det är

spännande att få tillfälle att
öva på att undervisa.
Det känns som ett hem att
komma till. Jag önskar att
vi får fortsätta uppmuntra
varandra så att vi vandrar
allt närmre Jesus och tar
emot mer av hans tröst och
kärlek. Jag drömmer om att
få se oss alla blomma ut mer
och att vi tillsammans ska
kunna få hjälpa andra att så
småningom växa
som lärjungar.
Sophia Ivarsson

HÖSTMARKNAD I EQUMENIAKYRKAN 22/10
Förra årets höstmarknad
blev en mycket trevlig tillställning med många fina
varor till försäljning, många
lotterier och en härlig gemenskap runt kaffeborden
med hembakat dopp.
Lördagen den 22 oktober följer
vi upp detta med en liknande
marknad dit alla är välkomna.
Marknadskommittén hoppas att
vi alla, efter förmåga, hjälper till att skänka varor till
marknaden. Har du frågor eller
idéer - vänd dig till Inga-Maj
Lennartsson (073-8228362)
eller Elisabet Holgersson
(073-7360713).
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Skänkta varor lämnas in fredagen den 21 oktober
mellan klockan 17.00 - 19.00.
Marknaden är sedan öppen
på lördagen den 22 oktober
mellan klockan 14.00 - 17.00.
Kaffeservering pågår under
tiden.
Samtliga dragningslistor
läggs ut på Equmeniakyrkans
hemsida och vid kyrkans entré
klockan 17 och
mellan klockan
17.00 - 18.00 är
det vinstutlämning.

Då pågår också den populära
korvförsäljningen!
Vinstutlämning sker även söndagen den 23 oktober mellan
klockan 14.00 - 14.45
i Equmeniakyrkan.

Varmt välkomna!

KYRKOKONFERENS
Equmeniakyrkans "Riksdag"
Equmeniakyrkan Hestra
är en del av det kyrkosamfund som heter
– trumvirvel – Equmeniakyrkan. Hundratals
församlingar över hela
Sverige som tillsammans
delar ett omfattande internationellt arbete – över
halva vår gemensamma
budget går dit – och en
mängd olika insatser för
att stödja och hjälpa varandra i Sverige.
Pastorer och diakoner ska
bli antagna, utbildade, ordinerade (= erkännas i sina
uppgifter), hjälpta, fortbildade, avtackade när de blir
pensionärer och understödda ekonomiskt därefter och
ihågkomna när de dör! Och
mitt i allt detta ska alla våra
olikheter och åsiktsskillnader hanteras. Equmeniakyrkan prioriterar enhet mellan
trossyskon före korrekt
uttolkning i alla trosfrågor.
Det är inte enkelt!
Någonstans ska det fattas
beslut om hur allt detta ska

fungera. Equmeniakyrkans
”riksdag” kallas Kyrkokonferensen. I år gick den av
stapeln i Vårgårda, där det
också pågick sedvanliga
partiledarutfrågningar i
samma veva. Två ombud
var på plats från Hestra.
Under konferensen behandlades motioner och stadgefrågor, antogs en rambudget, valdes en tredjedels
kyrkostyrelse (mandatperioden är tre år). Vår pastor,
Lars, blev invald i kyrkostyrelsen för två år sedan.
I år fick han föra styrelsens
talan i en av frågorna som
behandlades, en motion
om karismatik (ett namn
på synliga uttryck när
Guds Ande verkar).
Kyrkokonferensen är,
räknat i antal röstberättigade ombud, en av Sveriges
största demokratiska samlingar. Redan på 1600-talet
gav baptister både kvinnor
och män en röst per person,
oavsett social ställning,
i sina församlingar. Det

inspirerade i sin tur de filosofer som räknas som den
västerländska demokratins
ideologer. De var alltså bara
tvåa på bollen! Sedan ett
par år har Equmeniakyrkan
börjat arbeta med konsensusmetoder. Vi vill undvika
beslut där 49 % är missnöjda eller att erfarna ”rävar”
manipulerar systemet.
Utöver förhandlingarna
finns det seminarier i olika
ämnen och naturligtvis
gudstjänster. En gudstjänst
fokuserar på det internationella arbetet och då sänder
vi ut medarbetare över världen och välkomnar andra
hem. Avslutningen är den
gudstjänst där diakoner och
pastorer ordineras.
Det är en riktig fest!
Lars Gunther
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Häng med du också och prova
det som du tycker ser kul ut!
SÖNDAX - Gudstjänst för barn

I samband med våra gudstjänster i Missionskyrkan
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 en gemensam samling delar vi upp oss
i olika grupper. Vi delar med oss av bibelns spännande innehåll, leker och pysslar m.m. Naturligtvis är du
som förälder välkommen med och kika på vad vi gör.
För dig mellan tre & tolv år | 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 startar med en samling där
någon av oss ledare berättar något, vi ber Pumabönen och sjunger Pumasången. Sedan övar vi 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

TONÅR - Härligt fredagshäng!

Är du 13 år eller äldre och gillar roliga, fartfyllda eller
lugna och mysiga fredags-kvällar? Då är tonår absolut
något för dig! Vi träffas i Missionskyrkan och börja
med att hitta på något tillsammans som t ex samtalar
om livet, tro, relationer, leker eller spelar något spel.
Vi fikar lite och så har vi en andakt. Ibland är vi
tillsammans med tonår från Gislaved. Vi försöker
göra en övernattning någon gång och på sommaren
åker vi på tonårsläger.
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För dig som är 13 år och uppåt | Fredagar 19.00-21.00

SPÅRARSCOUT - Spännande äventyr!

Redo för roliga äventyr? Sugen på att träffa nya
kompisar? 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 spårascout 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?

Scout är för dig som tycker om äventyr. Vi gör många roliga saker
ihop som t ex leker, tävlingar, ger oss ut på spårningar och
andra utflykter. Ofta är vi ute i naturen, vi lär oss att göra upp
eld och laga mat med enkla hjälpmedel. Vi får lära oss att
använda kniv och yxa, slå knopar och göra surrningar.
Varje sommar åker vi på läger där vi får använda det vi lärt oss
under de vanliga scoutkvällarna. Vi får då umgås, arbeta, ha
roligt och uppleva saker tillsammans. Ett scoutläger 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 ni och använder tidigare
erfarenheter 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
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Insamling till

UKRAINA
INSAMLING TILL UKRAINA I EQUMENIAKYRKANS KÄLLARE

Kl. 15–17 Söndagarna 2/10 | 12/11 | 4/12
VINTERKLÄDER, FILTAR, TÄCKEN, HYGIENARTIKLAR,
GOSEDJUR, HYGIENARTIKLAR M.M.
New life 4 you tillsammans med Tjernobylbarnens Oas

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
en omfattande skivproduktion bakom sig (21 CD) och hans
Bengt Johansson
musik spelas ofta i radio, nu senast med låtarna: ”Jag kan se
en bit av vägen” och ”Himlen över oss”.
& Viktor Olofsson

KONSERT

16/9 | 19:00
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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.
www.equmeniakyrkanhestra.se

