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BOKA IN DATUMEN! 
3-5 MARS 2023

Vi planerar att ha en inspirationshelg 
för alla tillsammans med Equmeni-
akyrkan i Anderstorp första helgen i 
mars. Planeringen pågår, men i stora 
drag ser den ut så här:

Fredag kväll | Hestra:  
Gudstjänst för tonåringar och unga  
(och alla andra som vill komma).

Lördag | Anderstorp:  
Fördjupning och aktiviteter med fokus 
på unga vuxna och barnfamiljer.

Söndag | Hestra:  
Gemensam gudstjänst, 
 
Håll utkik på hemsidan för mer info! 
www.equmeniakyrkanhestra.se

Redaktionen  
önskar alla läsare 
en riktigt God Jul! 

!tipsar
redaktionen
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De som undersöker hur 
olika generationer skiljer 
sig från varandra har 
gett oss successivt mer 
kända begrepp. 

Boomer, det engelska ordet 
för efterkrigsgenerationen, 
börjar spridas på svenska 
alltmer. Sedan kom genera-
tion X (födda 1965–1980), 
generation Y (”milleni-
umgenerationen”, födda 
1981–96) och generation Z 
(födda 1997–2012). Detta 
är självklart inte exakt av-
gränsade grupper, men jag 
har ännu inte varit på ett 
föredrag om dessa utan att 
igenkänningsfaktorn brukar 
vara hög bland åhörarna.

Jag lyssnar på vad som 
sägs om dessa genera-
tioner av flera skäl. Ett 
av dem är att vi i Equ-
meniakyrkan vill vara en 
gemenskap för alla åldrar 

och då behöver varje 
generation få sitt utrym-
me och vi behöver förstå 
varandra. 

En sak som överraskat mig 
och andra är att generation 
Z inte alls tycks vara lika 
individualistiska som sina 
föregångare. Det märks 
också i relation till den 
kristna tron. Boomers och 
X:are har många gånger 
sagt sig vara troende ”på 
mitt sätt” eller ”för mig 
själv”, men bland tonåring-
ar och unga vuxna är det 
idag omöjligt att vara något 
om man inte är det tillsam-
mans med andra. 

Detta tror jag är något gott. 
Historiskt och sett till an-
dra kontinenter är indivi-
dualismen en avvikelse.  
Vi hör ihop! 

Men det finns en viss fara 
här också. Det som vi 

berättar om, förkunnar på 
kyrkspråk, är inte främst 
gemenskapen vi utgör, utan 
Jesus Kristus som visat 
oss Guds rätta ansikte, dött 
för våra synder, uppstått i 
seger över döden och som 
ska upprätta sin kärleks 
rike i hela skapelsen.  
 
Mänsklig gemenskap kom-
mer alltid ha mänskliga 
brister och när du märker 
av dem, kasta inte ut Bud-
skapet bara för att budbära-
ren har brister!    

vi är viktiga...
... men vi är inte vårt budskap...

Individualis-
men är en  
avvikelse.  
Vi hör ihop!

!
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InternatIonella InsamlIngen  –  1 advent - 31 januarI 2023

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. 
Sången som Hilaire Nkounkou, då rektor 
på den teologiska utbildningen i Ngouedi 
i Kongo Brazzaville skrev, eller som han 
själv sa, blev honom given av Gud. 

Sången har blivit en klassisk missionsp-
salm, som formulerar vårt gensvar på Guds 
kallelse att delta i hans mission. Att bära ut 
evangelium i ord och handling, det kallas 
varje kristen och varje kyrka till. 

Den internationella missionen utgör en stor 
uppgift. Det är därför vi fortsätter att sända 
ut missionärer och volontärer i världen för  
att tillsammans med våra samarbetskyrkor 
fortsätta sprida hopp och evangelium. 

Det är också därför vi stöder ett stort antal 
projekt i våra samarbetskyrkor, både dia-
konala, evangelisation och pastorsutbild-
ning. Detta kräver resurser, i form av både 
engagemang, pengar och kunskap. Perio-
den december-januari är den tid då vi lyfter 
fram denna gemensamma uppgift. Många 
församlingar är med och många samlar in 
på olika kreativa sätt, som bottnar i men 
också leder till engagemang. 

Låt oss tillsammans säga:  
”Se, vi vill bära ditt budskap, Herre!”
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GE EN GÅVA TILL  
INSAMLINGEN
Tack för att du är med och 
stödjer vårt gemensamma 
internationella missionsarbete 
runt om i världen. 

Din gåva gör skillnad!

Märk ”Internationellt”  
Swish: 123 056 26 52 
Bankgiro: 123 – 0234 

Psalmsången nummer 89

"Ye mambu maku mu zingu kiami 
O mana vewa bankaka mpe 
Ye mambu maku mu zingu kiami 
Yatoma mwangisa2

”Se, jag vill bära ditt budskap, Herre” 
är en av våra mest älskade psalms-
ånger. Sången skrevs år 1970 av 
Hilaire Nkounkou i Kongo Braz-
zaville. Nkounkou var rektor på 
vår samarbetskyrkas teologiska 
seminarium. Sången översattes till 
svenska av Olle Berglund 1974.

Att känna hopp inför framtiden tycker  
vi borde vara en rättighet. Därför sänder 
vi ut missionärer och volontärer i världen.  
 
Equmeniakyrkan stöder två samarbets- 
kyrkor i Kongo Kinshasa; CEC – Com-
munauté Évangélique du Congo (Evange-

liska samfundet i Kongo, 
som har sitt ursprung i 

Missionsförbundets 
mission) och CEBU 

 – Communauté 
des Églises Bap-

tistes Unies 

(Förenade Bap-
tistkyrkorna, som 
har sitt ursprung i 
Baptistsamfundets 
mission).

Kyrkornas hälsovårdsar-
bete, med målsättningen 
”Hälsa för alla”, har speciellt 
fokus på att minska mödra- 
och barnadödligheten. Stöd ges 
också till ett stort ekumeniskt 
referenssjukhus, IME i Kimpese.

I båda samarbetskyrkorna finns behov av 
vidareutbildning av personal inom hälso-
vården, belysning till operationssalar och 
förlossningsrum, översyn av vattensystem, 
säkrad medicinförsörjning och medicinsk 
utrustning     

InternatIonella InsamlIngen  –  1 advent - 31 januarI 2023

Hälso- och sjukvård  
i Kongo Kinshasa

På bilden ser du 
Clara Kiese som 

arbetar i Demokratiska 
republiken Kongo  

(Kongo Kinshasa)
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Lördagen den 19 november var det 
återigen dags för Equmenias basar. Som 
traditionen bjuder så inleddes den även 
i år med en musikal av Puma, som är 
Equmeniakyrkans barnkör. I år hade 
Puma även fått förstärkning i sångerna 
av den nystartade ungdomskören Alfa & 
Omega.

Årets musikal hette Mose och var en 
sammanfattning av hela Moses liv. Vi fick 
följa med när han hittades av Faraos dotter 
i vassen, när han fick uppdraget från Gud 
att befria det israeliska folket från att vara 

slavar i Egypten ända till hans död strax 
innan de fick gå in i Kaanans land.

Musikalens budskap var att trots att vi bara 
är vanliga människor så kan Gud använda 
oss för att utföra sin plan. Vi behöver dock 
vara öppna och lyssna efter Gud och våga 
säga ja när Han kallar oss. Mose var varken 
i sina egna eller andras ögon optimal för 
uppdraget som Gud hade men han litade på 
att Gud var med och skulle hjälpa honom.

Publiken kunde känna igen melodierna 
i sångerna eftersom det var idel kända 
sånger, så som ABBAS ”Does your mother 

MOSES
EN MUSIKAL AV PUMA,  
EQUMENIAKYRKANS BARNKÖR.
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know”, Medinas ”In i dimman” och 
Theoz ”Som du vill”. Texten var dock lite 
annorlunda eftersom den var omskriven 
för att passa in i musikalens tema. Det är 
Pumaledarna som skrivit musikalen och 
sångtexterna. Puma ackompanjerades av 
ett, för eftermiddagen ihopsatt band som 
det svängde gott om och man rycktes med 
i musiken. Musikalen avslutades med 
Cazzi Opeias ”I can't get enough”, men 
som nu istället hette ”Våga säga ja” - en 
bra sammanfattning på musikalens bud-
skap. När tonerna dött ut fick Puma och de 
övriga inblandade varma applåder.

Efter musikalen fortsatte eftermiddagen 
med tårtcafé, lotterier och marknadsstånd. 
Man kunde bland annat köpa sig bra-
ständare och julgransdekorationer som 
scouterna själva gjort. Några andra av 
scouterna hade fixat en chokladbollskata-
pult som man kunde testa och hoppas på 
att man hann fånga chokladbollen innan 
den hamnade på marken. Chokladhjulet 
var också en attraktion som många tyckte 
var rolig. Sammanfattningsvis var det en 
härlig eftermiddag som också ekonomiskt 
betyder mycket för ungdomsverksamheten 
i Equmeniakyrkan.   
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MOSESMUSIKAL
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MOSES BASAR



Vi har glädjen att i flera 
år ha fått tagit emot ett 
team från Bibelskola Livs-
kraft som besöker oss två 
veckor på hösten och tre 
på våren. I höst är de hos 
oss 18/11-4/12 och i vår 
extra länge, 10/2-5/3.  

Livskraft är en bibelskola 
som lägger stort fokus på 
lärjungaskap och att växa i 
tron. Alla bibelskoleelever 
delar samma grundläggande 
utbildning. Utöver det får 
eleverna välja en inrikt-
ning att fokusera lite extra 

på. Det kan vara Lovsång, 
Bibel eller Mission. För att 
balansera upp det teore-
tiska, får de också flera 
tillfällen under året att tjäna 
praktiskt i en församling!

ÅRETS TEAM PRESENTERAR SIG:
Elias  
Lindeman 

Jag är 19 år och har under 
hela mitt liv samlat på 
mig en hel del nördiga 
intressen som inkluderar 
alltifrån jonglering till 
eget företagande. Jag 
gillar även att spendera 
tid ute i naturen och 
sprida glädje när jag 
umgås med andra 
människor!  

Team från  
bibelskolan  Livskraft

Elin  
Zetterholm  

Jag är 18 år. och 
kommer från 
Vaggeryd. Jag 
tycker om att 
hänga med vän-
ner och baka. Jag 
skulle säga att 
jag är en glad och 
nyfiken person!  
 

Oskar  
Zetterheim  

Jag är 20 år. Jag 
älskar Jesus, 
träning och går 
lovsångsinrikt-
ningen på Livs-
kraft. Jag spelar 
dessutom gitarr 
och kajun!  
 
 

Emilia  
Särnblad  

Jag är 19 år och 
älskar musik. 
Förutom att spela 
och lyssna på 
musik så gillar 
jag också att 
arbeta praktiskt 
både med hjärnan 
och kroppen!  
 

Junia  
Lagerström  

Jag är 19 år och 
kommer från 
Halmstad. Jag 
gillar att umgås 
med familj och 
vänner men även 
att uttrycka mig 
kreativt, i form av 
t.ex. att spela piano 
eller att skriva!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11

2 DAGAR och 2 NÄTTER satt  
vi ungdomar (och Gustaf såklart) 
och lanade i kyrkan.  
 
Självklart så fick vi in lite sömn 
emellanåt också. Det spelades allt 
från Sims och Wii till Overwatch 2. 
Det fanns något för alla helt enkelt. 
Side note; under de sista timmarna 
på lanet så var det Sims som var 
populärast. Framåt kvällen, båda 
dagarna, så hade vi en andakt. På 
andakten så slog Ola ett inoffici-
ellt världsrekord på ett intro till en 
lovsång på hela åtta (!!!) minuter. 
Fantastiskt!

//Evelina Palmqvist

LAN!!!



Missionsgudstjänst
4/12 kl. 10:00

Kristina Lindström berättar om 
sitt arbete i Kongo Kinshasa

midnattsgudstjänst
Julafton   |  23.00 de
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 4 Söndag 10:00  Andra advent,  
  Nattvardsgudstjänst, Söndax,  
  Mission Kristina Lindström,  
  Sång Louise Ottosson, Gnosjö. 
  Kyrklunch, Insamling till Equmeniakyrkans  
  internationella arbete 

 8 Torsdag 14:15 Andakt Hestragården

 11 Söndag 10:00 Tredje Advent, Gudstjänst,  
  Söndax julfest, Kyrkkaffe

 13 Tisdag 15:00 SPF Lucia

 14 Onsdag 18:30 Andligt föräldraskapskurs

 18 Söndag 10:00 Fjärde advent, Gudstjänt, 
  Lars Gunther 

 24 Julafton 23:00 Midnattsgudstjänst  
  m. sång och musik, Sven-Arne Svenningsson. 
   Insamling till internationella arbetet

 1 Nyårsdagen 18:00 Ekumenisk  
  Nattvardsgudstjänst, Magnus Lager,  
  Sång Evelina Tullander 

 6 Trettondagen 17:00 Julfest, 
  OBS! Anmälan senast 2 jan. 
  Insamling till internationell mission

 8 Söndag 10:00 Gudstjänst, Månadsoffer, 
  Lars Gunther, Sång Lill-Hege Pettersson  
  Kyrkkaffe 

 8-15  24-7 Bönevecka

 12 Torsdag 19:00 Ekumenisk bönesamling

 15 Söndag 10:00 Gudstjänst, Lars Gunther,  
  Sång Ann-Britt Göransson, Kyrkkaffe

 17 Tisdag 10:00 Bön

 22 Söndag 10:00 Ekumenisk Gudstjänst  
  i Svenska kyrkan, Bibelns dag

 24 Tisdag 10:00 Bön 
  Tisdag 14:15 Andakt Hestragården

 25 Onsdag 15:00 Symöte

 29 Söndag 10:00 Gudstjänst, Missionsruta, 
  Sång Frank Ambjörnsson och Christina  
  Lindqvist, Söndax, Kyrkkaffe

 31 Tisdag 10:00 Bön

Bönevecka
24-7

8-15 Januari
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Demokratiska republiken Kongo, eller 
Kongo Kinshasa som man brukar säga i 
dagligt tal är det näst största landet i Afrika. 
Här hade jag förmånen att få växa upp någ-
ra år på 70- och 80-talet som missionärs-
barn. Min farmor och farfar Ruth och Oscar 
Stenström kom till Kongo, Brazzaville 
1928 och arbetade som missionärer i nära 
40 år i de båda kongoländerna, mestadels 
i Kimpese, Kongo Kinshasa. Min pappa 
Gösta Stenström föddes i Madzia och växte 
upp i Kongo och fick liksom jag förmånen 
att få två kulturer knutna till sig.

2015 reste jag för första gången tillbaka till 
de båda Kongoländerna som vuxen och ef-
ter den resan, där även min familj var med, 
reser jag regelbundet till Kongo Kinshasa. 
Jag besöker vår samarbetskyrka och den 
verksamhet som min församling Equmeni-
akyrkan Falköping stödjer i Kimpese, men 
jag reser även dit för att träffa unga kon-
golesiska entreprenörer som mitt företag 
samarbetar med. Det är fantastiskt att få 
möta kongokyrkan igen och livet i Kimpese 
– varje gång jag kommer dit känns det som 
att komma hem.

I ord och bild kommer jag att ta med er till 
två fantastiska verksamheter som finns i 
min hemstad Kimpese och som jag alltid 
besöker när jag är där. Vi ses då!

Kristina Lindström

Kristina Lindström

 5 Söndag 10:00 Nattvardsgudstjänst,  
  Sven-Arne Sveningsson, Månadsoffer, 
  Sång Magdalena, Söndax, Kyrkkaffe

 7 Tisdag 10:00 Bön

 8 Onsdag 15:00 Symöte

 12 Söndag 10:00 Gudstjänst, Lars Gunther,  
  Sång Sanna Fröne och Alexandra Palmquist, 
  Söndax, Kyrkkaffe

 14 Tisdag 10:00 Bön

 19 Söndag 10:00 Gudstjänst,  
  Sång Evelina Tullander och Emil Åkerlund, 
  Kyrkkaffe 
  Söndag 18:00 Bön och lovsång,  
  Sång Teamet

 21 Tisdag 10:00 Bön 
  Tisdag 14:15 Andakt Hestragården

 22 Onsdag 15:00 Symöte

 26 Söndag 15:00 Gudstjänst,  
  Gustaf Kvarnvik, Sång Ungdomskören, 
  Söndax, Kyrkkaffe 
  Söndag 16.30 Framtidsmöte

 28 Tisdag 10:00 Bön

 3 Fredag 19:00 Ungdomsmöte, 
  David Lund, Sång Teamet

 4 Lördag Dag för familjer

 5 Söndag 10:00 Nattvardsgudstjänst,  
  Sång Pia och Nicklas Skogsberg, 
  Månadsoffer, Söndax, Kyrkkaffe

4/12 kl. 10:00

mars
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Julen är 
som en banan

I en andakt från tonårskvällarna förklarade 
ledarna att lära känna Jesus kunde vara som 
att få en banan i gåva av någon. Ledarna 
kunde inte förstå vad man skulle använ-
da bananen till - den var för mjuk för att 
användas som hammare, den kunde inte 
studsa som en boll, den kunde inte lysa som 
en lampa osv., tills någon förklarade att man 
kan äta den. Då försökte ledaren äta bananen 
med skalet på, vilket inte smakar så gott. 

Därefter förklarade ledarna att lära känna 
Jesus kräver att man tränger igenom skalen 
av utanpåverk som omger kristendomen; ri-
tualer, kyrkor, kläder, musik. Det är först då 
man själv möter Jesus, utan omgivande skal, 
som ens liv kan bli förvandlat och räddat.

Med julen är det likadant, den är vacker att 
se på, rolig för de flesta och en gåva till oss 
alla, men innanför alla skal av traditioner, 
julbord, tomtar och granar finns en god gåva 
till oss alla: Jesus har fötts till denna värld, 
dött och uppstått för att rädda alla som tror 
att han är Guds son.

Och Ängeln sa till dem: ”Var inte rädda. Jag 
bär bud till er om en stor glädje, en glädje 
för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt 
er i Davids stad, han är Messias Herren. 
Och detta är tecknet för er: ni skall finna 
ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba” (Luk 2:10-12)

 
God Jul och Gott Nytt År  

önskas från Grimsås missionsförsamling!

 9  Fredag 18:00 Julfest

18  Söndag 10:00 Gudstjänst,  
  Gustaf Kvarnvik,  
  Sång Ola och Maria Viktorsson,   
  och Lill-Hege Pettersson 

 

 10  Tisdag 17:00-21:00 Bönekväll  
  med kvällsmat (19:00)

 13  Fredag 18:00 Knutkalas

 29  Söndag 10:00 Gudstjänst,  
  Henrik Manfredsson

 

 17  Fredag 19:00 Församlingens årsmöte

 19  Söndag 10:00 Gudstjänst 

 26  Söndag 10:00 Kretsens årsmöte  
  i Ölsremma  
  Söndag 11:00 Gudstjänst i Ölsremma,  
  Johan Einarsson



V
akan t Pastorstjänst Josef började i tidig ålder att 

sjunga i kyrkans barnkör i 
sin hemförsamling utanför 
Vårgårda. Det var dock först 
i tonåren när han lärde sig 
spela gitarr, som den musika-
liska resan började på allvar. 
Josef berättar:

”Som gitarrist är förmågan att 
kunna spela Barréackord en 
tröskel att gå över. Där och då 
löste jag det genom att börja 
skriva egna låtar, när jag inte 
kunde spela andras”. 

Efter att ha passerat den och 
fler trösklar, så startade Josef 
tillsammans med några vänner 
ett band vid namn Kite. Nam-
net syftar till en klassisk drake 
som har ett kors i mitten för att 
fungera. Kite hade som vision 
att ha korset och sin kristna 
tro i centrum. Mellan 99-09 
hade Kite över 200 spelningar i 
Sverige, Tyskland och Estland 
och släppte två fullängdsalbum. 
2009 hade bandet dock landat i 
att det var dags att gå vidare.

 
 
 
 
 
Josef fort-
satte dock att skriva musik. 
Efter att ha testat att släppa 
en julsingel under eget namn 
2011, så släpptes ett fullängds-
album 2013. Josef har sedan 
dess släppt flera singlar och nu 
under 2022 har det hunnits med 
både en EP och en jullåt. 

Den senaste 
EP’n som 

släpptes  
i Augusti heter 

”Trots alla mina 
fel” och innehåller 5 spår. 
Josef berättar: 

"På grund av att vi tillfälligt 
flyttade till en lägenhet, så fick 
jag inte upp min hemmastudio. 
Detta gjorde att när inspira-
tionen till nya sånger kom så 
gick det inte att spela in dem 
som jag gjort tidigare. Jag fick 
komponera låtarna som noter 
tidigt i processen. Tidigare har 
låtskriveriet till större del gjorts 
i musikprogrammen efter att 
ackord och texter skrivits. Mar-
cus Barck Sigvardsson som 

samarbetat med mig på många 
inspelningar står för produktion 
och arrangemang. 

Titeln sammanfattar andeme-
ningen i sångerna. Att vi som 
människor är ofullkomliga och 
begår misstag och snedsteg. 
Både mot våra nära och mot 
Gud. Men att vi kan lita på 
Guds nåd mitt i allt. 

Att textraden ”Trots alla mina 
fel” förekommer i två av låtar-
na är en tillfällighet som sedan 
blev till en tanke när låtarna 
valdes ut. Det är en oerhörd 
kärlek som ges till oss villkors-
löst och som även stämmer in 
på de sånger som handlar om 
mellanmänskliga relationer."  
På EP’n medverkar förutom 

Josef och Marcus även Martina 
Möllås på en låt och Josefs 
dotter Juni på en låt. 

Under våren 2022 började Josef 
och sångerskan/låtskrivaren 
Jeanette Alfredsson skriva mu-
sik tillsammans. Det mynnade 
ut i flera sånger, bl.a en jullåt 
som spelades in under hösten 
2022 och som släpptes lagom 
till 1:a advent. Sången heter 
”Guds son har kommit ner”. 
Den beskriver julevangeliet  
och Guds frälsningsplan. Sång-
en är inspelad som en duett 
mellan Josef och Jeanette och 
har en körinsats av sånggrup-
pen Rotad. Även denna låt är 
producerad av Marcus Barck 
Sigvardsson.   

JOSEF TINGBRATT 
     SÅNGARE OCH LÅTSKRIVARE

NY EP - "TROTS ALLA MINA FEL" 
              OCH JULLÅTEN "GUDS SON HAR KOMMIT NED"

MER OM JOSEF OCH MUSIKEN HITTAR DU HÄR: 

https://www.joseftingbratt.se Josef Tingbrattjoseftingbrattartist



Så älskade Gud världen 

att han gav den sin ende 

son, för att de som tror på 

honom inte skall gå under 

utan ha evigt liv. 
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Och det hände vid den tiden att från kejsar 
Augustus utgick ett påbud att hela världen 
skulle skattskrivas. Detta var den första 
skattskrivningen, och den hölls när Kvirini-
us var landshövding över Syrien. Alla gav 
sig då i väg för att skattskriva sig, var och 
en till sin stad.

Så for också Josef från staden Nasaret i 
Galileen upp till Judeen, till Davids stad 
som heter Betlehem, eftersom han var av 
Davids hus och släkt. Han for dit för att 
skattskriva sig tillsammans med Maria, sin 
trolovade, som var havande.

När de befann sig där var tiden inne då hon 
skulle föda. Och hon födde sin förstfödde 
son och lindade in honom och lade honom 
i en krubba, eftersom de inte fick plats i 
härbärget.

I samma trakt uppehöll sig några herdar, 
som låg ute och vaktade sin hjord om nat-
ten. Då stod en Herrens ängel framför dem 
och Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de blev mycket förskräckta. Men äng-

eln sade: “Var inte förskräckta! Se jag bär 
bud till er om en stor glädje för hela folket.

Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er  
i Davids stad, och han är Messias, Herren. 
Och detta är tecknet: Ni skall finna ett 
nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba.” Och plötsligt var där tillsammans 
med ängeln en stor himmelsk här som pri-
sade Gud: “Ära vare Gud i höjden och frid 
på jorden, till människor hans välbehag.”

När änglarna hade farit upp till himlen, 
sade herdarna till varandra: “Låt oss gå till 
Betlehem och se det som har hänt och som 
Herren har låtit oss få veta.” De skyndade 
i väg och fann Maria och Josef och barnet 
som låg i krubban. Och när de hade sett 
det, berättade de vad som hade sagts till 
dem om detta barn. Alla som hörde på för-
undrade sig över vad herdarna berättade för 
dem. Men Maria bevarade och begrundade 
allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände 
tillbaka och prisade och lovade Gud för allt 
som de hade hört och sett, alldeles som det 
hade blivit sagt dem.”

Lukas 2:1-20

Julevangeliet
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Trygghet när sorgen drabbar dig

Vi har jour dygnet runt!

0370-180 90, 0370-993 90,
0371-22 63 99

www.lundellbegravningar.se

Värnamo – Gnosjö – Gislaved

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

Din matglada stormarknad!
Alla dagar 7–22

GISLAVED

www.stationenblommor.se

www.savotech.se                                    0370-66 90 25

savotech Hans-Erik 
Brogatan 7, Isaberg Rapid Åvik,  

335 71 HESTRA
070-525 79 48

Hestra Tel. 0370-33 55 50 
070-696 22 18

Specialplast Wensbo AB 
Box 64, 332 22 Gislaved 

Tel 0371-58 67 00  
E-mail: info@specialplast.com

Tel: 0370-33 50 44 
www.lundinskok.se        Te l :  0370-339330
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DET LILLA VARUHUSET  
I HESTRA

Sportavdelning 
Allt för sport och fritid

AB HESTRA  
RADIO & SPORT

Vi hjälper dig! 
0370-33 57 10 

 hestraradiosport.se

Cykelavdelning  
Egen verkstad

Digitalbutiken  
TV, Datorer, Mobiltelefoner

Hestra • 070-277 64 53

Peters Elservice AB
Box 11X
Hestra

Tel 070 277 6453
peter@toppnet.se

bg 1112-1113

Design: Per Liljeqvist 2012-04-27

Per Liljeqvist Design
Box 149

334 23 Anderstorp
Tel 070 55 165 60

per@liljeqvistdesign.se

Tel. 0370-33 49 00
www.hestramarkis.se

Ditt val. Din Stil.
Vi är en av nordens ledande trapptillverkare.  

Med fokus på design, nytänkande och flexibilitet är 

vi med dig från idé till montering av din nya trappa.

Ledningssystem
Intranätlösning

Presentationsskärmar

Ärendehantering
Maskinservice

Projekthantering

Hestra/Småland, tel 0370-33 68 00  www.hestraviken.se



Tel: 0370 - 335019

Järnvägsgatan 35, Gnosjö  Tel. 0370-332290

www.gnosjoror.se  info@gnosjoror.se

Badrum, Värmepumpar  
och VVS-service

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

upprättande av  
köpeavtal, värdering,  
generationsskiften, 

jord-&skogs-beskattning 
samt lantmäterifrågor

SKILLINGSKOG AB

Per-Erik Johansson
Skogsmästare - reg. fastighetsmäklare 

info@skillingskog.se Tel 070 517 27 28

Automationslösningar för  
process- och tillverkningsindustrin

www.vatab.se

Vi skapar säljande butiker
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Äspåsv. 14,  
335 71 Hestra

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

www.eab.se

www.plsenergy.se
 Sol, vind & batterier

Vi erbjuder bästa finansieringslösning!

Ring 0370-335270

Made in 
Sweden

R A P I D  P R O D U C T S
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www.focustravel.se | 036-30 26 50

Att uppleva tillsammans med andra är både 
roligt och spännande. Våra gruppresor ger 
annorlunda och värdefulla möten med nya 
miljöer och människor. 
Bussresor/Flyg - Sverige - Europa - Världen

KOM OCH RES MED OSS!

GUIDADERESOR

Din fullutrustade verkstad som  
servar bilar och maskiner.  

Vi fixar även däck och AC.

0370-33 50 68 • 070-533 50 68  
info@specoservice.se • www.specoservice.se 

www.hestraguesthouse.se

MATT-SEPPO HB
Idrottsgatan 2, 514 70 Grimsås

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

VÄVMATERIELDekora AB 
Stegvägen 14, Mossarp
33424 Anderstorp

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



KONFERENS
EVENT 

CATERING
BISTRO

KONFERENS
MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS!

Matstudio och äventyrsaktiviteter, 

perfekta sätt att möta människor

och få nya kunskaper! Läs mer och 

boka ditt möte med aktivitet

på www.isaberg.se

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

EN SMAK AV SMÅLAND

Köpmangatan 2, 332 30 Gislaved 
Tel: 0370-128 20 

 
Mikael Ekdahl Tel: 0371-22 65 11 

Mobil: 070-537 40 69

CALLES FÄRGHALL • GISLAVED

www.rudens.se

Tel: 0325-74204
www.fredrikssonsstrumpfabrik.se

 Legobearbetning i tunnpLåt
  teL:0370/332350 FaX:0370/332359 www.gppab.se

info@gppab.se

www.hestra-reklam.se

Smarta offertsystem och  
skräddarsydda mjukvarulösningar

WWW.PINI.SE
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HIGHLIGHTS

Välkommen att fira  
midnattsgudstjänst 

med julmusik

24
DECEMBER
Julafton · 23:00 

ANNONSÖRERNA I DETTA PROGRAMBLAD 
...GER OSS MÖJLIGHET ATT BEDRIVA VÅRT 

BARN-, OCH UNGDOMSARBETE  
I HESTRA OCH GRIMSÅS.  

STORT TACK!

Avsluta en kanske stressig julafton med en stämningsfull 
 och avkopplande stund. Lyssna till och sjung med i julens 

sånger och bli påmind om den största julgåvan av alla:  
Gud sände för vår skull sin son Jesus till jorden  

som ett nyfött barn. 

Sång och musik står Alexandra Palmquist, Frank Ambjörnsson  
med flera för och övriga medverkande är 

 Sven-Arne Sveningsson och Helena Holmberg.


