Ty Guds nåd har blivit synlig som
en räddning för alla människor...
Titusbrevet 2:11
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En av Bibelns fyra evangelister,
Markus, skrev sin bok om Jesus
utan att med ett ord nämna hans
födelse, uppväxt eller liknande.
30 år gammal möter vi honom vid
floden Jordan, där han blir döpt
av sin släkting Johannes. (Fast
att de var släkt berättar Lukas,
inte Markus.) Hade Markus något
emot julen?
Under 1800-talet förmodade några
forskare att Markus inte ens känt
till jungfrufödseln och att Jesus var
Gud som blivit människa. Det skulle
då ha varit en senare legendbildning
utan historisk förankring. Detta är en
spekulation som levt kvar, trots att
nutida forskning visat att de kända
berättelserna om herdarna och de
”vise männen” (läs mer om dem på
s.7) också är av mycket tidigt datum.
De uppfyller kriterierna för att kunna
räknas som historiskt material.

gången och känner vår gemenskaps
historia bakåt, eller om du kommer för
första gången och kommer med
”in medias res”, så är du välkommen!
Jag tror att du kommer bli inspirerad
och utmanad!

Lars Gunther

Markus ogillade julen – eller?

Men varför vänta till dess? Advent
och jul är en tid som bär på ett starkt
budskap om Guds oerhörda kärlek till
sin värld, och till oss var och en. Det
är värt att bli påmind om denna mer
än en gång.
Lars Gunther
Pastor/föreståndare

Markus utelämnade alltså inte Jesu
födelse för att den var okänd, utan för
att han valde att berätta om Jesus på
ett annat sätt – ”in medias res” heter
det på latin, mitt i händelserna. Men
han ställer hela tiden läsaren inför
frågan om vem Jesus är.
Efter nyår kommer gudstjänsterna
hos oss att utgå från Markus. Oavsett
om du kommer till oss för hundrade
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redo för roliga 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 och Upptäckarscout!
På torsdagskvällarna möts scouterna i Hestra eller
Grimsås. Varje samling börjar med en kort andakt där vi
funderar över vad kristen tro är för något och hur den kan
påverka min vardag.
Som scout gör man massa olika saker, allt från att lära sig
att vara en bra kompis till att göra upp eld. I scout 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. Varje
sommar åker vi på läger där vi får använda det vi lärt oss
under de vanliga scoutkvällarna. Ett scoutläger är verkligen årets höjdpunkt.
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Spårarscout är för dig i årskurs 3 på torsdagar kl.18.00.
Upptäckarscout är för dig i årskurs 4-6 på torsdagar kl.18.00.

röster från scout
1. Hur många år har du gått på scout?
2. Kan du kort berätta om ett roligt minne eller en
spännande upplevelse från scout?

Malte: Man får träffa
vänner, ha kul. Man
får lära känna Gud.

Tim: Jag har gått på scouterna sen jag fick börja i trean.

Benjamin: Anton o
Pappa är ju med så
jag ville också gå.
Det är kul att göra
så olika saker.

Vi gör mycket roligt på scouterna. Men jag tyckte det var
extra roligt när vi fick laga mat och ledarna fick smaka på
det vi lagat och ge poäng! Vi bjöd på pommes och falukorv och kom näst sist
1. Varför började du med scout?
2. Vad får du lära dig på scouterna?

Jag ser fram emot mitt
första scoutläger, det verkar
spännande.

Clara: Jag tycker om och vara ute i naturen, och lära mej
om överlevnad!

Adam: Man får göra olika och roliga
saker där. Jag brukar längta dit.

malte

ant

on

Vi får lära oss att laga mat ute i naturen. Vi är även ute
och vandrar i skogen och lär oss om naturen
och överlevnad.
1. Varför går du på Scout?
2. Vad är det bästa med Scout?
Linnea: Det är roligt att vara
ute i skogen.
Det bästa är kompisarna
och att göra saker man
inte brukar göra hemma.
Scoutläger.
Anton: Roligt, mysigt.
Scoutläger är det bästa.
Man känner sig fri.

tim
linnea
www.hestrasmu.com
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Julmysteriet

Vi befinner oss mitt i världen, mellan Europa, Asien och Afrika. Vi
befinner oss mitt i historien, precis vid vår tids tideräknings början. Och snart är det mitt i natten
också. En tyst skara smyger fram
mellan husen i Betlehem. Det är en
hjord med sju får, fyra herdar, fem
Guds änglar, tre heliga kungar, en
romersk kejsare, en landshövding
från Syrien och Elisabet från det
långsmala landet nedanför nordpolen.
Från fönstren i några av de låga
husen strömmar det ut ett svagt ljus
från de oljelampor som fortfarande
är tända. Men nästan alla människor
i den lilla staden har gått till vila för
natten. En av de vise männen pekar
upp mot himlen där stjärnorna lyser i
natten. Det ser ut som gnistor från ett
avlägset bål.
En stjärna lyser starkare än alla de
andra tillsammans, och det verkar
dessutom som om den står lite lägre
på himlen.
Ängeln Yriel vänder sig mot de andra,
lägger ett finger mot läpparna och
viskar:
”sch … sch …”
Pilgrimståget smyger fram till en av
stadens härbärgen. För en sekund eller två skymtar de värden i ett fönster.
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När han får syn på sällskapet utanför
fönster, nickar han eftertryckligt och
pekar på en grottöppning i bergväggen.
Ängeln Efiriel viskar någonting som
påminner om en gammal ramsa:
”medan de voro där, hände det sig
att tiden var inne, då hon skulle föda.
Och hon födde sin förstfödde som
och lindade honom och lade honom
i en krubba, ty det fanns icke rum för
dem i härbärget.”
De smyger sig över gårdsplanen och
stannar utanför grottan. Lukten som
kommer från grottan, talar om för
dem att det är stall.
Plötsligt bryts tystnaden av ett barnskrik. Det är nu det sker. Och det sker
i ett stall i Betlehem.
Ovanför stallet blinkar en stjärna.
Inne i stallen lindas det nyfödda barnet och läggs i en krubba.  Det är ett
möte mellan himmel och jord. Också
barnet i krubban är en gnista från det
stora bålet bakom de svaga lyktorna
på himlen.

Maria gråter stilla, intensivt och
lyckligt. Men barnets gråt överröstar
Marias. Jesusbarnet är fött. Jesus
har fötts i ett stall i Betlehem. Han har
kommit till vår arma jord.
Ängeln Efiriel vänder sig högtidligt
mot de andra pilgrimerna. ”Ty idag
har en Frälsare blivit född åt eder i
Davids stad.”
Kejsar Augustus nickar.
”Tror ni att jag törs gå in?” frågade
Elisabet och pekade på stallet.
Kejsaren log brett.
”Det är klart att du ska gå in”, sa han.  
Kvirinius nickade ivrigt.
”Du har väl inte kommit hela den här
långa vägen bara för att stå utanför
ett stall och hänga”,  sa han.
Elisabet tittade upp mot stjärnan på
himlen. Hon måste böja huvuet bakåt
för att kunna se den stora stjärnan
som lyste så starkt. Sedan hörde hon
åter barnskrik och gick in i stallet.

Det är ett under. Och det är ett under
varje gång ett nytt människoliv kommer till världen. Och på så sätt skapas världen på nytt under himlen.
En kvinna andas tungt och gråter.
Men det är ingen smärtsam gråt.

Fritt hämat ur ”Julmysteriet”
av Jostein Gaarder

De åtta märkliga männen
Vanligtvis kallar vi dem för
”de tre vise männen”, men
vi vet inte hur många de var.
Kanske var de åtta, enligt en
avbildning på en antik vas,
kanske var de fyra, enligt en
målning i Roms katakomber,
kanske var de tre. Ingen vet.
Nio år gammal spelade jag en av
dem på min skolas lucia/julspel.
”Vi följde stjärnan ifrån österlanden, den lyst vår väg genom
ökensanden.” Repliken sitter än
idag. Min klasskamrat Håkan
hade repliken ”Guld rökelse
och myrra tag emot, vi ödmjukt
lägger dem vid barnets fot.” Jag
tyckte hans var häftigare än min.
Det är antagligen de tre typerna
av gåvor som gjort att vi tror att
det var tre personer. Efter några
hundra år uppstod en legendbildning och de fick till och med
namn: Caspar, Melchior och
Balthasar på latin, Hormizdh,
Yazdegerd och Perozadh på
persiska. De kittlar fantasin.
De brukar vara med i julkrubbor i
scenen vid stallet. Dit kom också
jag som nioåring, strax efter
herdarna. Men Bibeln säger oss
att de kom till ett hus: ”de gick in

i huset” står det. Inte stallet. Och
om stjärnan tändes när Jesus
föddes och de först tog vägen
via Jerusalem från ”Östern”, då
hade det gått ett tag från födelsen. Kanske var Jesus ett år när
de kom.
I Bibel 2000 kallas de stjärntydare, men deras trosföreställningar
vet vi ganska lite om. Men detta
läser vi:
•
•
•
•
•

De sökte judarnas konung
De blev glada av att träffa
Jesus
De insåg att Han var enormt
betydelsefull
De tillbad Honom
De hjälpte Jesus fly undan
Herodes förföljelse

Där har vi fem goda riktmärken
för julsäsongen. Och hela livet.
Sök Jesus, upptäck glädjen
i Honom, låt Jesus vara det
viktigaste i livet, tillbe Honom
och hjälp den som behöver. Det
räcker bättre än alla spekulationer, hur kittlande de än kan vara
för fantasin.
/Lars Gunther
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                MARKUSÅRET
- en djupdykning i det äldsta evangeliet
rubrik

Från nyår och framåt kommer vi att utgå från
Markusevangeliet i våra gudstjänster. På det viset deltar vi i
Markusåret, tillsammans med många andra församlingar i hela
Sverige. Detta är de texter som vi kommer att predika över under
den första perioden:
Datum - Markusåret
7 januari
14 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
4 mars

1:1–11 Jesu dop
1:12-20 De första lärjungarna
Hela evangeliet – dess stora drag
2:1–12 Den lame som firades ned genom taket
2:13-17 Tullindrivaren Levi kallas, Jesus umgås med utstötta
3:20-30 Ondskan
Kapitel 4 Liknelser

Här kommer några boktips för dig som vill ha lite extra
hjälp att läsa evangeliet:
1.    Möte med Markus av Linda Alexandersson. Linda är
pastor i Arvika, en församling där många goda saker hänt
de senaste åren och hon är väl påläst om den allra bästa
bibelforskningen kring det hon skriver. Men hennes bok är
lättläst och kan med fördel användas både enskilt och i grupp.
2.    Guds rike är nära! Markusevangeliet av Anna Runesson.
Detta är en lite mer fördjupande kommentar i serien Nya
Testamentets Budskap. Men den är också lättläst. Den utgår
från exeges, dvs. frågan vad texten ursprungligen betydde,
men går vidare till hur den kan tillämpas av oss idag.
3.    Korsfäst Konung, Hur Jesu liv ger mening åt hela
historien, av Timothy Keller. Keller är en pastor i New York
som gjort sig känd för att förena intellektuell klarhet och
kulturell relevans med Bibelns tidlösa budskap.

Om
du
vill läsa
Bibeln är
Markusevangeliet
bra att doppa tårna i.
Om du redan läst mycket
är Markusevangeliet perfekt
för en djupdykning. Markus är
det äldsta och kortaste evangeliet.
Fullt av det glada budskapet om
Jesus; som det berättades av de
första lärjungarna och lika
relevant för oss idag.

internationell insamling - tänd ett ljus
Rubrik

5. BOKEN OM
VÅR MISSION
Mission som förvandlar världen –
berättelser om liv och tro
(Equmeniakyrkan, Red: Bertil
Widén, Votum förlag)
I boken möter vi och utmanas
av unga och äldre, kvinnor och män, pastorer
och lekmän, kyrkoledare och medlemmar i
Equmeniakyrkans omfattande nätverk av
kyrkor i hela världen. Boken är subventionerad
av Votum Förlag och Equmeniakyrkan för att
sprida information om Equmeniakyrkans inter
nationella arbete.

6. FLYER
EQUMEN
IAKYR
INTERNATIO KANS
NELLA
INSAMLIN
G

Skriv ut flyers i A6format och lägg i
psalmböcker och gudstjänstagendor
inför julens alla gudstjänster, jul
marknader, lucia och julkonserter.
Du hittar pdf:en på hemsidan. Se
nedan.
1:A ADVENT

–31 JANUAR

I

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

EQUMEN
IAKYR
INTERNATIO KANS
NELLA
INSAMLIN
G

7. ANNONSER
1:A ADVENT

–31 JANUAR

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

I

EQUMEN
IAKYR
INTERNATIO KANS
NELLA
INSAMLIN
G

1:A ADVENT

–31 JANUAR

I

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

EQUMEN
IAKYR
INTERNATIO KANS
NELLA
INSAMLIN
G

1:A ADVENT

–31 JANUAR

I

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

Annonsera i ert församlingsblad eller på digita
la informationstavlor i kyrkan. De finns i olika
storlekar och filformat.

Boken kostar 80 kronor och kan beställas på
www.votumforlag.se

Den första advent startar Equmeniakyrkans internationella insamling

8. INBETALNING
Även i år är temat - Tänd ett ljus. Fram till den 31 januari 2018 inspireras vi av, ber för och
samlar in pengar till vårt internationella missionsarbete i nästan 30 länder. Jesus har
Postgiro: 90 03286
sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till männisBankgiro:
9003286
korna,
och Gud vill
involvera oss och arbeta genom oss. En möjlighet till detta är att
Swish:
900
32 86. Skriv LJUSinternationella
som meddelande.
engagera sig i Equmeniakyrkans
insamling. Här kan du läsa mer om
SMS:
Sms:a
LJUS
till
72980
så
skänker du 100 kronor.
det internationella missionsarbetet: http://equmeniakyrkan.se/internationell-insamling

Plusgiro: Sätt in din gåva på pg 90 03 28-6
Swish: 900 32 86 ”Tänd ett ljus” i
meddelandetexten
SMS: Ge 100 kr till insamlingen. Skicka ett
SMS med texten LJUS till 72980

För frågor om inbetalning, kontakta Inger Ågren, 08580 031 12

Tänd ett ljus för säkra förlossningar

Risken för att en kvinna ska dö under graviditet eller förlossning i Sverige är en på
17 400 kvinnor, i Kongo Brazzaville är det en på 22 kvinnor – och i Kongo Kinshasa
en på 13 kvinnor! Mödra- och barnhälsovård i Kongo är därför ett prioriterat område
för Equmeniakyrkan och samarbetskyrkorna i Kongostaterna. Tillsammans med våra
samarbetskyrkor vill vi ändra på den höga mödradödligheten.
Läs mer
http://equmeniakyrkan.se/sakra-forlossningar/
När på:
insamlingsperioden
är avslutad samman
Eller ring och rapportera resultatet till Inger

9. SÅ RAPPORTERAR DU RESULTAT
ställer vi hur mycket som samlats in. Vi vill gärna
veta hur mycket varje församling har lyckats
samla in via kollekter, försäljningar, konserter
eller på annat sätt. När ni avslutat insamlingen

Ågren, 08580 031 12.
Vi är också tacksamma om kassören snarast
möjligt skickar in de medel som samlats in till
Equmeniakyrkans bg: 900–3286
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17-18

Hestra  kalender

rubrik

December
3
Söndag 10.00 Adventsgudstjänst, Lars Gunther,
		 Adventskör & Puma, Söndax, Månadsoffer,
		 Kyrkkaffe
5

Tisdag 19.30 Bön

10 Söndag 10.00 Gudstjänst med Söndax julfest,
		 Kyrkkaffe
12 Tisdag 19.30 Bön
14 Torsdag 17.00 Pensionärernas Luciafest
17
		
		
		

Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Bertil Svensson, sång Christina Lindkvist. Insamling
till Equmeniakyrkans internationella arbete,
Kyrklunch.

19 Tisdag 19.30 Bön
24 Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst, Lars Gunther,
		 Julkör, Insamling till Equmeniakyrkans
		 internationella arbete
31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön i N. Hestra kyrka

10

Januari
1
Nyårsdagen 18.00 Nattvardsgudstjänst,
		 Sven-Arne Sveningsson, Månadsoffer
7
		
		
		

Söndag 10.00 Gudstjänst, Christer Gerle,
Sång Werner Holgersson, Siv och Gunnar Haraldsson,
Insamling till Equmeniakyrkans internationella
arbete, Kyrkkaffe

14
		
		
		

Söndag 10.00 Gudstjänst med välkomnande av
Ulrika Axelsson tillsammans med Gislaveds
frikyrkoförsamling, Bengt Svensson, Lars Gunther,
Kyrkkaffe

14-21 24-7 bön och ekumenisk bönevecka
16 Tisdag 18.00 Bön
18 Torsdag 18.30 Ekumenisk bön i N. Hestra kyrka,
		 Agneta Helge, Lars Gunther
21 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst,
		 Agneta Helge, Lars Gunther, konfirmanderna
		 med ledare medverkar, Kyrkkaffe
23 Tisdag 18.00 Bön
28 Söndag 10.00 Gudstjänst, en cellgrupp ansvarar,
		 Söndax, Kyrkkaffe
30 Tisdag 18.00 Bön

Rubrik
Februari

4
Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
		 Lars Gunther, Sång Stina Landin, Söndax,
		 Månadsoffer, Kyrklunch!
4
Söndag 12.30 Studium om Markusevangeliet,
		 Lars Gunther
6

Tisdag 18.00 Bön

11 Söndag 10.00 Gudstjänst, Sven-Arne Sveningsson,
		 Sång Injoy, Missionsruta, Söndax, Kyrkkaffe
13 Tisdag 18.00 Bön

sson
Bertil Sven

Söndag 17/12 kl. 10
Bertil är pastor, missionär
i Equmeniakyrkan, tidigare
chef för internationella
enheten och numera
internationell rådgivare.

18 Söndag 10.00 Gudstjänst, Kyrkkaffe
20 Tisdag 18.00 Bön

Tisdagsbön

25 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
		 TMU-teamet, Söndax, Utgångskollekt till
		 TMU - Bibelskola Livskraft, Kyrkkaffe

- Ny

tid!
OBS! Efter
nyår byter vi
tid.
Vi börjar 18
:00 för en ha
lvtimmes
samling. Vi
ber för inläm
nade böneäm
nen och för
vara
att fira nattv ndra. Ibland kommer vi
ard.

25 Söndag 18.00 Bön och lovsång
27 Tisdag 18.00 Bön

Den som vill
får stanna oc
h be
ytterligare ef
ter första ha
lvtimmen.

Mars
4
Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard, Sven-Arne
		 Sveningsson, Sång Anette Palmquist m.fl. Söndax,
		 Månadsoffer, Kyrkkaffe

g!

Ko

hå
mi

24-7-–b–ö–n–––2–1 –Januari
14-

Bön fö
re gud
stjänst
Vä

till bön lkommen
Vi t r ä f e s a m l i n g i O
fa
a
söndags kl. 9.30 psen!
a
inför g r och ber å
udstjä
nsten.
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17-18

Grimsås  kalender

julens högtid
Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare
i Grimsås Missionsförsamling

December
17 Söndag 11:00 Gudstjänst, Göran Undevall
25 Julotta 07:00 Göran Undevall, Eva Andersson

Januari
12 Fredag 18:00 Knutkalas
21 Söndag 11:00 Gudstjänst, Göran Undevall
25 Torsdag 09:30-15:00 Bönedag

Februari
11

Söndag 11:00 Gudstjänst, Göran Undevall

16 Fredag 19:00 Årsmöte
25 Söndag Kretsårsmöte
		 i Ljungsarps missionskyrka

Mars
3
Lördag 10:00-17:00 Lördagsbibelskola
		 Jakob Svensson och Tomas Jarvid
14 Onsdag 19:00 Musikgudstjänst
		 med Jard Samuelsson

Återigen är det dags att fira jul till minne av Jesu
födelse. En händelse som har påverkat världshistorien mer än någonting annat här på jorden.
När Fridsfursten, Jesus Kristus, träder in på världsarenan,
den första kristna julen, då förändras för alltid vårt liv
som människor här på jorden. Vi räknar ju sedan dess
vår tideräkning från tiden f.Kr. och till tiden e.Kr. Så viktig
anser vi ju denna händelse vara, då det lilla Jesusbarnet
föddes i all sin enkelhet.
Om denna händelse kan vi läsa i Lukasevangeliets 2:a
kapitel: ”Medan Josef och Maria befann sig i Betlehem
var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son,
den förstfödde och hon lindade honom och lade honom i
en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härberget. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han
är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska
finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Vad är då julens viktigaste budskap? Jo, genom Jesusbarnets födelse och det som sedan händer i Jesu liv, så
erbjuds vi alla ett evigt liv, genom tron på den uppståndne
Kristus.
Vi hälsar er alla välkomna till årets julotta i Grimsås
kyrka på juldagen kl 07.00 då vi på nytt igen kommer
att få lyssna till julevangeliet och återigen får sjunga de
välkända julsångerna.

Rapport från årets auktion | personalnytt

Församlingens auktion är en trevlig och uppsluppen tillställning.
Den har dessutom en stor betydelse för församlingens
ekonomi. Auktionsgruppen jobbade intensivt några veckor
före auktionen med bl.a. ljusstöpning, tillverkning av kransar m.m. Men utan alla gåvor från allmänheten och företag hade resultatet inte alls nått upp till de 95000 kronor
som nu blev fallet. Ett mycket gott resultat att förvalta på
bästa sätt.
Tack till alla som bidrog till en
lyckad auktion.

PERSONALNYTT
Vi har glädjen att välkomna Ulrika Axelsson som medarbetare
i vår församling. Ulrikas tjänst är delad med Gislaveds frikyrkoförsamling med 50% i respektive församling.
Ulrika är född (1976) och uppvuxen i Värnamo och har under hela
sitt liv varit aktiv i Värnamo Missionskyrka, såsom ledare i olika
grupper och sitter just nu som sammankallande i det diakonala
rådet. Ulrikas familj består av Torbjörn ( anestesisjuksköterska)
och tre barn. Arvid 12 år, Judit 8 år och Holger 6 år. Hela familjen
är aktiv i Missionskyrkan och delaktiga på olika sätt, inom scout,
musik och omsorg.

Ulrika avslutade sin utbildning
till diakon i juni månad
2017. Ulrikas fokus kommer
att vara på vårt ungdomsarbete
inom equmenia. Söndagen den
14 januari hålls välkomstgudstjänst i Hestra Missionskyrka
tillsammans med Gislaveds
frikyrkoförsamling.
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Svasbo AB - ABT-boende
HESTRA

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

www.stationenblommor.se

HEAB/HESTRA AB

Tryggt
tryckeri
Box 88, Äspåsv. 14,
335 71 Hestra

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

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

När det gäller virke - kontakta

Kvistbäcks Såg AB
Dekora AB
Stegvägen 14, Mossarp
33424 Anderstorp

www.hotellnissastigen.se
Tel: 0371-58 90 00

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

savotech

Tel.0325-74366
Mobil. 070-58 74 366
Vi köper & säljer
Tryckt virke
SPECIALITETER:
Husfasader, Altaner,
Specialpallar & Lister

Tel: 0325-74204
www.fredrikssonsstrumpfabrik.se

0370-66 90 25

SALONG HESTRA

Hestra • 070-277 64 53

Mån-fre: 10-18
Mogatan 10, Hestra

Tel:0370-665019

www.hestra-reklam.se

L egobearbetning

i tunnplåt

TEL:0370/332350 FAX:0370/332359

Tel. 0370-33 49 00

info@gppab.se
www.gppab.se

Markiser Solskyddsprodukter
www.hestramarkis.se

GRIMSÅS • TELEFON 0325 - 799 70

SKILLINGSKOG AB

Fastighetsförmedling,
upprättande av
köpeavtal, värdering,
generationsskiften,
jord-&skogs-beskattning
samt lantmäterifrågor
Per-Erik Johansson
Skogsmästare - reg. fastighetsmäklare
info@skillingskog.se Tel 070 517 27 28

www.rudens.se

www.lundinskok.se
Te l : 0 3 7 0 - 3 3 9 3 3 0
Tel. 0325 - 742 69
S - 514 70 Grimsås

www.gnosjoror.se info@gnosjoror.se

Eldningsoljor, Diesel o. Värmepumpar
335 21 Gnosjö Tel. 0370-332290

Tel: 0370 - 335019

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

Värdigt bemötande i vacker
miljö, värme, växtkraft och
engagemang är värderingar
som formar vårt arbete.

Erfarenhet ger trygghet

Yvonne Åkvist

Mikael Andersson Mårten Axelsson Anna Axelsson

Begravning

Marcus Fellert

FAMILJEJURIDIK

Vi gör HEMBESÖK
och har JOUR dygnet runt!

Hemsidor

Helén Kvist

Omtanke i minsta detalj
till dina nära anhöriga!

Intranät

Ärende

www.irisutvecklingscenter.se
Verktyg för livet
E-handel Utbildning Kundunik

Boka tid här för:

Bouppteckning • Samboavtal
Familjejuridik • Gåvobrev
Testamente • Arvskiften

PRESENTATIONSSKÄRM
Viktig och uppdaterad information för
företag och förening. Fråga oss!

Gislaved 0371-51 18 30
Hestra 0370-33 50 30
Svenljunga 0325-61 15 17

Tillsammans gör vi
INFORMATION
tillgängligt!
KEYnet Sweden AB

ETABLERAD 1962

www.kindsbegravningsbyra.se

Tel 0370-33 47 50

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

VANDRINGSRESOR
CYKELRESOR

Gynna våra
annonsörer
Tel. 0771-22 44 88

0771 14 30 30

w i r e s o r. s e

SVE NSK E F F I X I T Y

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

GUI
DA
RES DE
OR

KOM OCH RES MED OSS!

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

www.focustravel.se | 036-30 26 50

Ätran 0346-567 90 • Borås 033-20 20 30
dina.se

Byggnadsfirman

John´s Gräv & Service AB
John 070-372 13 93
Kalle 073-034 08 35
August 070-302 12 91

Manfredsson & Johansson AB
Hestra Tel. 0370-335180

E N SMAK AV SMÅLAND
MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS!

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

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

KONFERENS
EVENT
CATERING
BISTRO

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

Gynna våra
annonsörer

DET LILLA VARUHUSET
I HESTRA

Sportavdelning

Allt för sport och fritid

Cykelavdelning
Tel. 0370-155 90

www.netmine.se

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

Egen verkstad

Digitalbutiken

TV, Datorer, Mobiltelefoner

AB HESTRA
RADIO & SPORT

Vi hjälper dig!

0370-33 57 10
hestraradiosport.se

VÄVMATERIEL
FÄRDIGA MATTOR

UTFÖR ALLT
INOM BRANSCHEN
Tel: 0370 - 335110

www.eab.se

Tel: 0370-33 50 44

Hestra Bilservice
Skolgatan 1, 335 71 Hestra
0370-335068

Gynna våra
annonsörer

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

Missionsgudstjänst
Söndag
17 december kl.10.00
Hestra Missionskyrka
Söndag den 17/12 är det Missionsgudstjänst
med kyrklunch. Bertil Svensson medverkar.
Bertil är pastor, missionär i Equmeniakyrkan,
tidigare chef för internationella enheten och
numera internationell rådgivare.

Julnattsgudstjänst
Julafton 23.00
Lars Gunther, Julkör, Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete

www.missionskyrkanhestra.se

