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        ny mark

 
Equmeniakyrkan Hestra
Byvägen 5, 335 71 Hestra 
tel. Kök: 0370-33 53 53 
www.equmeniakyrkanhestra.se 
e-mail: info@equmeniakyrkanhestra.se

Församlingsföreståndare: 
Lars Gunther 
mobil: 070-873 63 45 
e-mail: gunther@keryx.se

Vice församlingsföreståndare: 
Sven-arne Sveningsson 
mobil: 070-369 52 95

diakon m. inriktning ungdomar/familj: 
ulrika axelsson 
mobil: 070-531 72 75

Ordförande: 
elisabet torstensson 
mobil: 073-641 77 86

PlusGiro församlingen: 2 86 98-9 
Bankgiro: 123-0234 
Swish: 1230 56 26 52

 
Missionskyrkan Grimsås
Idrottsgatan 4, 514 70 Grimsås

Pastor: 
Göran undevall 
mobil: 070-585 61 51 
e-mail: g.undevall@telia.com

Plusgiro församlingen: 53 39 42-9 
Swish: 123 668  61 74

 
Equmenia Hestra/Grimsås 
www.equmeniakyrkanhestra.se

Ordförande: 
mattias Palmquist  
mobil: 073-275 24 82

PlusGiro equmenia: 22 65 26-2 
Swish: 123 653 72 86

 
Församlingsbladet
Werner Holgersson 
mobil: 070-543 95 52 
e-mail: werner.holgersson@gmail.com

Hanna F. Bylund, markus Lewintus, 
Conny Palmquist  
ansvarig utgivare: elisabet torstensson
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Vi vill göra världen,  
oss själva och dig bättre

Jesus mötte alla där de var i livet. De som 
räknats bort av andra fick se sitt rätta 
värde i Jesu blick. Vi påminner varandra 
om detta ofta i vår församling. ”Du vet 
väl om att du är värdefull” sjunger vi och 
det menar vi innerligt. Du måste inte bli 
bättre eller annorlunda för att bli älskad 
av Gud. Det är vårt första budskap. Och 
innan det budskapet har landat är det 
svårt att ta till sig nästa. Det andra be-
höver följa kronologiskt, men det är lika 
viktigt.
det slutar nämligen inte med att vi är älskade 
som vi är. Gud möter oss där, men vill inte 
lämna oss kvar där. Jag gör saker jag inte 
borde, som skadar andra och mig själv, sa-
ker som vanärar Gud. Jag missar helt enkelt 
målet med mitt liv, titt som tätt. Jag behöver 
hjälp att bli annorlunda. För min del påbörja-
des den resan för 40 år sedan. Jag insåg att 
jag var djupt egoistisk och jag gjorde något 
livsavgörande. Jag omvände mig! det inne-
bar inte att jag slutade vara egoist över en 
natt, men det innebär att jag gav mitt liv en 
annan riktning. Och jag insåg att det inte var 
något jag kunde klara på egen hand, som en 
viljeansträngning. därför bad jag Gud för-
ändra mig.

Är jag då idag färdig? nej, inte alls, men jag 
är på väg. Är jag mindre egoistisk än andra? 

det är en helt oväsentlig fråga! Jag ställer 
den aldrig. men jag är bättre än vad jag hade 
varit utan Gud. På ett antal olika sätt har Gud 
format och styrkt mig att vara mer lik Jesus. 
det vågar jag säga. Och den hjälpen tror jag 
att vi alla behöver. den söker vi tillsammans.

Och då hänger budskapen ihop. Jag söker 
inte förvandling för att bli godkänd av Gud el-
ler någon annan. I så fall skulle förvandling-
en inte ha ett eget värde. I så fall skulle den 
vara ett medel, inte ett mål. den förvand-
ling som sker efter att jag förstått att jag är 
älskad där jag är blir därför inte ytlig. därför 
kan den handla om det som är på riktigt. det 
är utmanande, men inte krampfyllt. tufft och 
härligt.

Häng gärna på. Vi finns som kyrka för att 
mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig 
och världen!

Lars Gunther 
Pastor/föreståndare
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Juni 
15	 Tisdag	18.00 Kyrkan öppen för bön

20	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther, 
 Sång Alexandra Palmquist 
 Församlingsmöte efter gudstjänsten

27	 Söndag	10.00 Ekumenisk Gudstjänst, 
 Lars Gunther, Sång Christina Lindqvist

Juli
4	 Söndag	10.00 Ekumenisk Gudstjänst 
 i Norra Hestra Kyrka, Äktenskapsvälsignelse

11	 Söndag	10.00 Ekumenisk Gudstjänst, 
 Elina Skarin 

18	 Söndag	10.00 Ekumenisk Gudstjänst 
 i Norra Hestra Kyrka

25	 Söndag	10.00 Ekumenisk Gudstjänst, 
 Sven-Arne Sveningsson

Bilder från en härlig sommargudstjänst

på nationaldagen
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Boka in  
Tillsammansdagarna 

i din kalender! 

Strandgården 28-29/8.  

En härlig gemenskap i en 
härlig miljö!  

Vi öppnar kyrkan igen!
Gudstjänsterna i juni månad kommer att  

vara öppna för max 50 personer. 
Samtidigt kommer de att sändas  
på YouTube precis som tidigare. 

De ekumeniska gudstjänsterna under  
sommaren blir ”vanliga” gudstjänster  

i kyrkorna med max 50 personer.

Hur fortsättningen blir i augusti  
och under hösten får vi återkomma till.

Vi reserverar oss för ev. ändringar.

Missa Inte!!11/7 • Elina Skarin 

Den 11 juli får vi besök av Elina Skarin. Elina är pastor  i Equmeniakyrkan i Lycksele. Hon har t idigare varit ung-domsledare i vår församling. 

Augusti
1	 Söndag	10.00 Ekumenisk Gudstjänst 
 i Norra Hestra Kyrka

8	 Söndag	10.00 Ekumenisk Gudstjänst, 
 Lars Gunther

10	 Tisdag	18.00 Kyrkan öppen för bön

15	 Söndag	10.00 Gudstjänst 
 med Tjernobylbarnens Oas

17	 Tisdag	18.00 Kyrkan öppen för bön

22	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther, 
 Sång Maria Viktorsson, Alexandra Palmquist,  
 Lill-Hege Pettersson

24	 Tisdag	18.00	Kyrkan öppen för bön

28-29 Tillsammanshelg på Strandgården, 
        Mer info kommer senare

31	 Tisdag	18.00 Kyrkan öppen för bön

September
5	 Söndag	10.00 Gudstjänst i Norra Hestra Kyrka 
 med välkomnande av nya konfirmander

7	 Tisdag	18.00 Kyrkan öppen för bön

11	 Lördag	16.00 Konfirmationshelg

12	 Söndag	10.00 Konfirmationshelg, 
 Svenska Kyrkan Stengårdshult

14	 Tisdag	18.00 Kyrkan öppen för bön

Kyrkan öppen 
för bön

Tisdagar kl.1
8:00

(sommaruppehå
ll v26-v31)

Elina Skarin Bilder från en härlig sommargudstjänst

på nationaldagen
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iNTerVJU med JeNs mArKlUNd 
 
Vem är Jens Marklund?  
 
Jag är 30år och utbildad pastor samt regionssam-
ordnare i region mitt. numera är jag anställd som 
projektledare på 20% av equmenia för att jobba 
med ”equmenia Gaming”.  
 
Vad är bakgrunden - Vad är Equmenia Gaming 
och hur växte detta fram? 
 
Föreningar och regioner har i 20års tid på olika sätt 
arbetat med ga- ming som verktyg. det finns 

idag ca 30st föreningar som 
har någon form av gamingrela-
terad verksamhet.  
 
det kan ex. vara en böne-
grupp som är kopplad till 
gaming. eller man kanske 
tar med ett playstation och 
spelar Fifa fotbollsspel eller 
har en Lan-kväll. Sen av-
slutas kvällen med andakt 
och bön.  
 

det finns ca 5st digitala föreningar med någorlunda 
regelbunden och strukturerad verksamhet.  
 
För ett par år sedan tog equmenia ett beslut om titta 
på hur vi ska arbeta med gaming. equmenia visste 
att många föreningar höll på med gaming och det 
fanns också en efterfrågan ute i landet om ett natio-
nellt övergripande arbete kring gaming. Vi vill vara 
där 95% av våra barn och ungdomar regelbundet 
befinner sig – i gamingvärlden.  
detta arbete mynnade ut i equmenia Gaming.  
 
Vad är Equmenia Gaming? 
 
Vi är en arbetsgrupp som kommer ge inspiration, 
stöd, utbildning, material samt hjälpa och utveckla 
föreningarnas arbete med gaming. det finns ex. nytt 
andaktsmaterial med inriktning på gaming som man 
kan läsa själv eller i föreningen. Vi vill också starta 
upp nya verksamheter där man idag inte arbetar 
med gaming. Förutom mig, så finns tre personer i 
gamingstaget.  
 
Hur många ledare finns det totalt engagerade här?  
 
det finns 15st ledare varav 6st är pastorer eller bli-
vande pastorer som regelbundet är på våra servrar.  

Världspremiär för...
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VAD ÄR GAMING OCH  
      VAD ÄR EN GAMER?

Gaming är när du spelar spel via PC, mobil, ipads eller tv-spels-
konsol. Även vissa brädspel räknas hit. många spelar med och 
mot andra online över internet eller i lokala nätverk (Lan).  
andra spelar bara för sig själva offline.  
 
en gamer är en person som håller på med gaming. det spelar 
ingen roll vilka spel eller vilken typ av enhet du spelar på.  
du är en gamer om du spelar spel.   
 
de flesta spelar för att det är roligt. men flera gamers tävlar  
i olika spel, sk. e-sport. Globalt är e-sport den snabbast växande 
sporten och gaming är idag större än alla andra sporter tillsammans.

Vilka möter ni i gamingrelaterade verksamheter? 
 
nästan alla som besöker våra ”traditionella” verk-
samheter finns redan i gamingvärlden. Så dom 
möter vi nu även på detta sätt. det är positivt då vi 
vill att kyrkan ska vara en plats i alla delar av deras 
liv. men vi möter också helt nya personer. det finns 
de som helt enkelt inte är intresserade av en traditio-
nell verksamhet men är intresserade av gaming. det 
känns fantastiskt att equmenia nu även kan börja 
erbjuda något för dom.  
 
När startar ni upp?  
 
Vi har redan startat. Vi hade nyligen en stor lan-
sering av equmenia Gaming på twitch. Vi hade 
ett gediget program där Carin dernulf invigde och 
lanseringen också fylldes av olika spelutmaningar, 
omröstningar samt inbjudna gäster som berättade 
hur deras församlingar jobbar med gaming. Invig-
ningen kommer läggas upp på youtube. Vi lanse-
rade också två mötesplatser. en discordserver och 
en minecraftsever.  
 

...är ett kommunikations-
program, som en blandning 
mellan facebook och skype 

som blir en samlingsplats. Här kan man snacka med 
folk, ställa frågor, be om hjälp, skicka hälsningar och 
hitta info. Varje onsdag kl. 20 hålls en andakt. I dis-
cord blir man också inbjuden till minecraftservern.  
 

...är ett äventyrs- och 
byggspel som man kan 
spela själv eller tillsam-

mans med andra. I minecraft kan man utforska, byg-
ga och omvandla olika världar. På vår server finns 
tre olika zoner. Här flödar kreativiteten där vi bygger 
och har kul. I en av zonerna bygger vi upp miljöer 
där vi gestaltar olika bibelberättelser som man kan 
uppleva och vi håller även andakter där. efter bara 7 
veckor är vi ca 130st som är inne på servern. 

fortsättning på nästa sida.... 
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Hur utformar ni denna verksamhet?  
 
Vi är en aktivtetsbaserad kyrka. I våra verksamheter 
ställer vi oss frågan - vad ska vi göra? Så funderar 
vi när det gäller exempelvis scout. Här ställer vi 
samma fråga. Vilka aktiviteter ska vi ha? Hur spelar 
vi?  Hur formar vi en kristen miljö här? detta jobbar 
vi med kontinuerligt, i ex. undervisning och andakter. 
Gaming är lika mycket mål som metod.  
 
På hemsidan står det; ”Med Jesus som förebild 
vill vi arbeta för en hållbar och givande gaming-
kultur.” Hur märks detta?
 
det märks i det ledarskap som finns på servern. 
Precis som det märks i ledarskapet under en scout-
samling eller körövning. det finns ett kristenblivande 
i det vi gör. Vi ser att det är bra för en kristen att 
umgås med andra kristna. Och det är bra att icke-
kristna umgås med kristna inom dessa ramar. Sam-
manhanget formar detta.  
 
Hur ska man som förälder se på detta?
 
Behandla gaming som man behandlar många andra 
sporter. Vi måste tänka i samma termer – för så 
tänker våra barn och ungdomar.  
 

För många är det inte bara ett tidsfördriv. det är en del 
av deras liv. Förr drömde barn om att bli fotbollsproffs, 
astronaut eller rockstjärna. Idag drömmer många om 
att bli en professionell gamer eller influencer.  
 
I scoutverksamheten bygger vi vindskydd i skogen.  
I equmenias minecraftserver bygger vi upp en spän-
nande bibelberättelse tillsammans och sedan håller 
vi en andakt inne i minecraft.  
 
Vi har svårt att välsigna det som för oss är främ-
mande eller vi inte har kunskap om. Klart det finns 
avvägningsfrågor om hur mycket/lite någon spelar 
osv. eller vilka spel vi ska spela. Vi har inte valt att 
ha en lista på ”godkända spel” precis som equmenia 
inte har en lista på ”godkända filmer”. Vi tror att man 
avgör det som ledare i sitt ledarskap i verksamheten. 
 
Vill man ha info och tips om föräldrarollen så finns 
https://www.esportforalder.se/

 
Hur startar vi upp en verksamhet kring gaming? 
 
tveka inte att höra av er till oss för råd och stöttning. 
Börja enkelt. man måste inte börja med stora ar-
rangemang. Kanske vill barnen spela ihop i kyrkan 
en kväll? det kan vara en bra början. 
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är du en GAMer? Se hit!
Jag vill hänga på - hur gör jag?  
 
Gå in på equmenias Gamings hemsida, https://
equmenia.se/gaming där finns lite info och en länk 
så du kan joina vår discordserver. På discord finns 
det olika rum där vi chattar, snackar med varann, 
delar bilder på saker vi byggt i minecraft, vi håller 
andakt och mycket mer. På discord får du också en 
invite till minecraftservern om du vill spela minecraft. 
där finns det olika zoner där vi bygger, upplever och 
spelar tillsammans. HÄnG med!! 
 
Finns det några regler? 
 
Ja, för att komma in måste du godkänna några 
regler. att vi är schyssta och gör likadant i gaming-
världen som vi gör irl mot varandra. Behandla andra 

som du själv vill bli behandlad. Säg ifrån när du ser 
något du inte gillar. Här finns ledare som hjälper till 
att fixa en schysst miljö.  
 
Kan vi ordna nåt här i Hestra?
 
Snacka med en ledare i kyrkan. Varför inte dra ihop 
en gamingkväll i kyrkan. ta med en mobil, padda, 
dator, konsol eller vad som och game’a en kväll?  
 
KONTAKT OCH LÄNKAR
 
Är det något du undrar, behöver hjälp med eller har 
förslag och idéer så maila till oss i gaminstaget på: 
gaming@equmenia.se 
https://equmenia.se/gaming 
https://www.twitch.tv/equmenia 
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SOmmar

när börjar sommaren? Ja, om 
denna fråga kan man ha olika 
åsikter om och synpunkter på, 
men i meteorologisk mening 
anländer sommaren till vårt 
land då det är en dygnsmedel-
temperatur på 10,0 C° eller 
högre, under 5 dygn i följd. det 
är alltid lika härligt varje år att 
få se hur naturen och Guds 
skapelse återigen väcks till 
nytt liv. 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. Vi gläds 
ju också över att mer och mer 
kunna få vistas utomhus. 

med ett drygt år bakom oss 
av Coronapandemin är vi nu 
många av oss som är trötta på 
avstånd och isolering och som 
känner: ”Äntligen sommar!” Vi 
hoppas nu alla på att vi i vårt 
land och i övriga världen mer 
och mer ska kunna leva ett 
normalt liv igen. där vi återigen 
får mötas till gudstjänst igen 
utan att ha några restriktioner 
från Folkhälsomyndigheten 
hängande över oss.

I sommar kommer vi i försam-

lingen i Grimsås att återuppta 
våra uppskattade friluftsguds-
tjänster från förra året, i kyrk-
parken intill Grimsås kyrka. 
detta vid minst fyra tillfällen 
i sommar, söndagarna den 
13/6, 18/7, 22/8 och 19/9. 
Gudstjänsttiden blir som 
vanligt kl. 10.00.  till dessa 
friluftsgudstjänster vill vi även 
uppmana er att ta med egen 
kaffekorg så dricker vi kyrk-
kaffe tillsammans i parken.

året som gått har på många 
sätt varit ett tufft 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.”

till sist ett ord av tröst i den 
på många sätt svåra tid som vi 
just nu genomlider både i vårt 
land och i vår värld. Så här 
skriver Paulus i 1 Kor. 3:4 ”Han 
tröstar oss i alla våra svårighe-
ter, så att vi med den tröst vi 
själva får av Gud kan trösta var 
och en som har det svårt.”

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling

”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: 200:1Juni

13	 Söndag	10:00 Gudstjänst Göran Undevall, 

Juli
18	 Söndag	10:00 Gudstjänst Göran Undevall, 
 fam. Larsen från Övre Soppero

Augusti
22		 Söndag	10:00 Gudstjänst Göran Undevall
26	 Torsdag	10:00-13:00 Bönedag

September
19	 Söndag	10:00 Gudstjänst Göran Undevall

OBS!
Sommarens gudstjänster kommer att hållas i 
parken utanför Grimsås Kyrka. 

Ta med egen kaffekorg så delar vi gemenskapen 
vid kyrkkaffet efter gudstjänsten.
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Över 13.000 kartonger 
med kläder och skor har sorterats 
och packats i garaget på Furuhill.

trots att Furuhill har bytt ägare 
ett antal gånger har vi fortsatt  
fått  nyttja denna lokal under 
nästan 20 års tid. 
men nu har arbetet flyttats över 
till nya lokaler på åvik. 

den 4 maj hade det outtröttliga 
packningsteamet en liten inflytt-
ningsfest med kaffe och tårta.  
Vi önskar de trogna arbetarna  
allt gott i de nya lokalerna! 
 

Vad är detta?  
          ett kuvert? 
när vi sorterar och packar kläder 
och skor hittar vi mestadels hela 
och rena plagg. men ibland dyker 
det upp något oväntat. det fick 
marianne ambjörnsson uppleva 
då hon plötsligt hittade ett kuvert. 
I kuvertet låg det en ganska stor 
summa pengar.  
 

Pengarna användes till transport-
kostnader till Belarus. med detta 
sagt vill vi inte uppmana till att 
lägga pengar i kassar med kläder 
då det finns risk att det inte upp-
märksammas. Vi tar gärna emot 
pengar men lämna dem gärna 
separat till Sune Svensson eller 
Janne på macken.

Hestra

Novolukoml

sortering & packning  
aV kläder i nya lokaler.

1

VITRYSSLAND 
TUR & RETUR
2003 - 2018 
15 års jubileum

Missionsförsamlingarna 

HESTRA l DONSÖ“Sänd dit bröd över 

vattnet, en dag får du  

det åter.” - Predikaren 11:1

2018 Specialutgåva om  

hjälparbetet för våra  

vänner i Belarus



www.missionskyrkanhestra.sewww.equmeniakyrkanhestra.se

Äntligen!!!

nu får vi åter igen försiktigt 
börja samlas för gudstjänst 
och andra sammankomster. 
Välkommen att vara med 
under sommarens samlingar 
- håll koll på kalendersidorna 
och webben. 
OBS! Självkart gäller samma 
försiktighetsåtgärder som tidigare, vi håller 
avstånd och stannar hemma vid sjukdom.

gudstjänst i Åparken på nationaldagen


