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Pastorn har ordet:

Vi har inget nytt att komma med
Jag älskar vetenskap av alla möjliga slag. 
En sak som fascinerar är att det fortfa-
rande görs nya upptäckter. När jag skriver 
detta håller Perseverance på att landa. Det 
är NASA:s senaste fordon för att utforska 
planeten Mars. 
Perseverance är utrustad med den senaste 
och mest avancerade tekniken för att ge oss 
värdefull information om vad slags liv som 
kanske funnits där. Samtidigt har jag ägnat 
mig åt att planera vårens gudstjänster, vår 
alphakurs och annat och då är grejen att vi 
inte har några revolutionerande nya upptäck-
ter att komma med. det är samma budskap i 
grund och botten som vi haft i snart 2000 år. 
det är budskapet om den avgörande punkt 
i världens historia som inträffade när Jesus 
dog och uppstod – och hur det avgjorde allt.

när detta skrivs har ytterst få svenskar hun-
nit få sitt vaccin mot Covid-19. Också våra 
aktiviteter i equmeniakyrkan fortsätter att 
präglas av pandemin för hela den tid detta 
programblad omfattar. Vi befinner oss i den 
märkliga fasen av pandemin att det finns en 
väg ut ur den som vi vågar tro fungerar, men 
vi är inte av med den ännu. möjligen kan 
det rent av bli en tredje våg, värre än de två 
första. Pandemins makt är på ett sätt bruten. 
Forskarna har genom ett unikt globalt sam-
arbete och tillgång till helt ny teknik kunnat 

ge oss vaccin på rekordtid och det fungerar 
också på de mutationerna. men innan vac-
cineringen är genomförd kan det alltså ändå 
bli värre.

det är en liknelse som haltar på många sätt, 
men jag tänker att påskens budskap är – i 
långt större skala – snarlik. Ondskans och 
dödens makt är bruten genom Jesu död 
och uppståndelse, men det kan tyckas som 
om motsatsen vore fallet, att det onda tilltar. 
Samtidigt ser den som har trons ögon var det 
hela slutar. Livet vann, dess namn är Jesus! 
(Psalmer och Sånger, 153). det gör inget att 
det budskapet berättats förut. det är värt att 
berättas igen och vi behöver höra det igen.

Välkommen att ta del av detta, oavsett om 
det blir via Youtube eller när vi kan samlas 
igen!

Lars Gunther 
Pastor/föreståndare



44

Konfa 20-21
Vi är ett gäng på åtta glada konfirmander två hjälple-
dare (f.d. konfirmander) och fyra ledare. Ja, vilket kon-
faår vi fått. det började med att vi hade några enstaka 
samlingar i höstas, men en av höjdpunkterna blev vår 
pilgrimsvandring från equmeniakyrkan i Hestra till Kyr-
kan i Öreryd. en vandring med sju stopp på vägen där 
vi utgick från pilgrimens sju nyckelord. Frihet, enkelhet, 
tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, andlighet 
och delande. Konfirmanderna fick också trä sitt eget 
pilgrimsarmband på denna vandring. På halva vägen 
hade vi en lite längre paus där vi kunde äta vår mat-
säck och vi delade även nattvard där. denna dag hade 
vi fantastisk tur med vädret.  
 

Sen blev det inte mycket mer träffar då vi har ett virus 
att slåss emot. men vi ger inte upp så lätt. Vi har träf-
fats i stort sett varannan tisdag eftermiddag via ZOOm 
och det har fungerat bra. Ibland med lite teknikstrul 
men vi har ändå sett till att alla fått ställa frågor och att 
alla fått ta del av undervisningen. detta har vi fortsatt 
med nu i början på 2021 också. men vi saknar såklart 
att kunna träffas IrL (in real Life). det är ju så mycket 
enklare och roligare.  
 
Så vi bestämde oss för att en vandring till kan vi nog 
genomföra. Sagt och gjort. Lördagen den 6 februari 
samlades vi utanför equmeniakyrkan igen i -13 grader. 

Fullt påbyltade startade vi vår vandring 
upp i skogen bakom Hartvigsons Bygg 
och vi kom ut vid Hembygdsgården. Väl 
inne i skogen fick vi höra om skapelsen, 
vi fick göra val så som att behålla vårt 
äpple eller kasta prick på ett träd. träf-
fade man fick man en godispåse istället 
men missade man så förlorade man 
sitt äpple också. Vid Hembygdsgår-
den fick vi lära oss om budorden, och 
vandringen gick vidare ner till samhäl-
let och tillbaka till equmeniakyrkan. då 
hade temperaturen ökat något så då var 
det bara -6. Även denna dag hade vi en 
mysig förmiddag med tonåringarna och 
solen sken från sin blåa himmel.  
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NU KÖR VI!!!

VI LADDAR  FORTFARANDE  INFÖR STARTEN!

Alla scoutgrupper i 
Hestra och Grimsås har 
startat upp vårterminen. 
Vi träffas utomhus i alla 
väder!

Puma, Puma XL och 
Söndax får tyvärr 
vänta ett tag till att 
träffas! Vi hör av oss 
när vi vet mera!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nu har vi ett 

par tillfällen kvar att mötas på ZOOm men framåt påsk hoppas 
vi att vi kan träffas igen till ytterligare en vandring. Vi hoppas och ber 
för att vi i vår ska kunna komma iväg med båten Shalom, vilket vi fick 
ställa in förra året. därför bjuder vi även in förra årets konfirmander till 
denna resa som brukar vara något alldeles speciellt.  
 
min önskan nu är att ni tar med oss i era böner  
under våren. Så hoppas vi på att en fin resa och  
en härlig konfirmationshögtid i maj.  
 
//Konfirmander och Ledare genom Ulrika Axelsson 
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Mars
2	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

7		 Söndag	10.00 Gudstjänst, Team, tonår 
 och konfagruppen

9		 Tisdag	16.00	–	18.15 Drop-in-nattvard

14		 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther, 
 Sång Evelina Palmqvist, Alma Bylund,
 och Alexandra Palmqvist

14		 Söndag	15.00	–	17.00 Drop-in-nattvard

16		 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

21		 Söndag	10.00 Tillsammansgudstjänst, 
 Lars Gunther, Sång Teamet från Bibelskolan  
 Livskraft

21		 Söndag	18.00 Bön och lovsång, Lars Gunther

23		 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

28		 Palmsöndag	10.00 Gudstjänst, 
 Sofi Mattsson, pastorskandidat från THS

30		 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

April
1	 Torsdag	16.00	–	19.00 
 Ekumenisk Drop-in-nattvard

2	 Långfredag Påskstudio 
  med Lars Gunther på YouTube

4	 Påskdag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther, 
 Sång Pia och Nicklas Skogsberg,  
 Evelina Nyström

6	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

11	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther, 
 Sång Alexandra Palmqvist

13	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

17	 Lördag	08.00 Arbetsdag. Medtag eget fika

18	 Söndag	10.00 Gudstjänst, 
 Sång Christina Lindquist  
 och Frank Ambjörnsson med barn

20	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

25	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Jennie Lund

27	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön
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Maj
1-3	 Servicehelg på Strandgården

2	 Söndag	10.00 Gudstjänst med nattvard, 
 Lars Gunther

4	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

9	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Sven-Arne Svenningsson, 
 Lovsångsgrupp PRISA från Gnosjö

11	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

16	 Söndag	10.00	Gudstjänst, 
 Sång Alexandra Palmquist, Hanna F. Bylund  
 och FrankAmbjörnsson

18	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

23	 Söndag	10.00 Gudstjänst, Lars Gunther

25	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

29	 Lördag	Konfirmation

30	 Söndag	10.00 Konfirmationsgudstjänst 
 i Stengårdshults kyrka, konfirmanderna  
 och ledarna

Juni
1	 Tisdag	18.00-19.00	Kyrkan öppen för bön

6	 Nationaldagen	10.00 Gudstjänst/Nationaldagsbön, 
 Lars Gunther

8	 Tisdag	18.00-19.00 Kyrkan öppen för bön

13	 Söndag	10.00 Gudstjänst

Kyrkan öppen för bön
Tisdagar kl.18:00-19:00

Arbetsdag
Lördag 17/4  |  08.00Vi städar och gör fint i och kring kyrkan.  Ta med eget fika. 

 
Servicehelg Strandgården

1-3 Maj

 
Gudst jänster under  
Coronapandemin

Vi hoppas at t kunna träf fas t ill gudst jänst 

snart igen. Men vi föl jer de råd och 

restrikt ioner som ges och sänder därför 

alla söndagsgudst jänster t ills vidare på 

YouTube.
Sök på Equmeniakyrkan Hestra.
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2021
GrImSåS  KaLender Göran Undevall 

Pastor och församlingsföreståndare  
i Grimsås Missionsförsamling

Ett annorlunda år 
ligger bakom oss

När vi nu så här i början 
av 2021 ser tillbaka och 
sammanfattar året som 
gått, kan vi konstatera att 
2020 inte blev som någon 
av oss kunnat föreställa 
sig. På grund av Corona-
pandemin blev 2020 på 
många sätt ett annorlunda 
år. Genom Pandemin har 
vi på ett mycket smärt-
samt sätt blivit påminda 
om vår sårbarhet som 
människor. 
att inte få samlas till of-
fentliga gudstjänster som 
vi brukar känns ovant för 
oss och vi längtar efter den 
dagen då Folkhälsomyn-
digheten börjar släppa på 
restriktionerna och att vi får 
samlas till gudstjänst i vår 
kyrka igen.

Som kyrka vill vi inte bidra 
till en ökad smittspridning 
i vårt land. därför är vårt 
gudstjänstprogram för våren 
fortfarande bara preliminärt. 
dessa gudstjänster kommer 
endast att genomföras om 
smittoläget så tillåter.

med stöd av vår ”moderför-
samling”, equmeniakyrkan i 
Hestra har vi under vintern 

kunna sända tre gudstjäns-
ter digitalt från missionskyr-
kan i Grimsås på Youtube. 
Fram till dags dato har 
dessa tre gudstjänster till-
sammans haft 304 visning-
ar. det är mycket glädjande 
att så många önskat ta del 
av våra digitala gudstjänster.

I en tid som denna är det 
viktigt att vi har våra liv 
förankrade i en tro som bär 
oss i vår vardag. Genom 
vår tro har vi ett hopp inför 
framtiden och en förtröstan 
på att Gud vill oss väl. Jag 
vill påminna om ett ord från 
profeten Jeremia som skri-
ver så här i sitt 29:e kapitel, 
vers 11:  ”Jag vet vilka av-
sikter jag har med er, säger 
Herren: välgång, inte olycka. 
Jag skall ge er en framtid 
och ett hopp.”

I våra liv och i en försam-
lings liv är det viktigt att ha 
en framtidstro. Vår utgångs-
punkt för denna framtidstro 
finner vi i Jesu ord i hans 
s.k. ”Bergspredikan” där han 
säger i matt. 6:33: ”Sök först 
hans rike och hans rättfär-
dighet så skall ni få allt det 
andra också.”

April
1	 Skärtorsdag	19.00 Getsemanestund 
 med nattvard

25	 Söndag	10.00 Vandringsgudstjänst 
 Göran Undevall, medtag kaffekorg

Maj
8	 Lördag	09.00	–	13.00 Städdag i kyrkan

16	 Söndag	08.00 Gökotta på Bäckatorpet 
 Göran Undevall, medtag kaffekorg

Juni
13		 Söndag	10.00 Gudstjänst Göran Undevall 

8
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Vårt hjälparbete i Belarus  
(Vitryssland)

År 2002 startade vårt arbete med att försöka hjälpa 
människorna i Belarus. Närmare bestämt i staden 
Novolukoml. Detta efter att Janne Edwardsson (redan 
1995) fått kontakt med en församling där i samband 
med en resa för Barnens Räddningsark. Janne var en 
av de busschaufförer som hämtade barn till Sverige 
efter den hemska katastrofen i Tjernobyl. Janne kun-
de bara inte släppa tanken på att försöka hjälpa dessa 
människor som han mötte då han såg att behoven 
var stora. Så föddes tanken på att vi som församling 
skulle försöka organisera hjälp i någon form. 
 
 
Insamling av kläder 
 

Vi startade med att samla in kläder, skor och andra 
förnödenheter. många i vårt samhälle ställde upp och vi 
fick snabbt ihop till den första hjälpsändningen. allt som 
kom in kontrollerades så att det som skickades var helt 
och rent samtidigt som det sorterades i olika kartonger 
beroende storlek och målgrupp. denna verksamhet pågår 
fortfarande och vi har skickat mer är 13000 kartonger med 
kläder,skor m.m. fram tills idag. dessutom mängder av  
 annan utrustning. möbler, byggnadsmaterial, sjuk-

vårdsutrustning 
men även mat, 
tvättmedel och 
mycket annat. 
arbetet med 
detta har hela 
tiden skett till-
sammans med 
den lokala  
församlingen 
i novolukoml. 
men detta hade 
inte kunnat ske 

om vi inte lyckats skapa de goda relationer som vi fått 
med myndigheterna på orten. allt är mycket uppstyrt och 
kontrollerat. ett stort tack till alla som hjälpt till!  
 
 
Hjälpsändningar och arbetsresor 
 

allt eftersom arbetet växte uppstod ett behov att hjälpa 
till med att renovera kyrkan på platsen. då kom iden att 
samtidigt som vi skickade en hjälpsändning följde också 
ett antal personer med för att under någon vecka hjälpa 
till med att upprusta kyrkan. redan 2004 gick den första 
arbetsresan med folk från Hestra. det har 
under årens lopp lagts 
åtskilliga arbetsdagar 
på detta. Idag står en 
välfungerande kyrka 
på plats till stor välsig-
nelse för hela orten. 
dessutom har några 
mindre missionshus i 
närliggande orter fått 
en välbehövlig an-
siktslyftning.  
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Samarbete med Donsö 
 

För mer än tio år sedan inleddes ett samarbete med 
donsö missionsförsamling i detta hjälparbete. Försam-
lingen på donsö är mer än 3 gånger så stor som vår 
församling i Hestra. detta innebar naturligtvis ett stort 
tillskott av resurser. Såväl skänkta varor, som ekonomi 
och inte minst villiga arbetare på arbetsresorna.  
 
New Life 4 You 
 

eftersom det nu var två församling involverade skapades 
en ny förening, new Life 4 You, med dessa två försam-
lingar som bas. en begagnad buss inköptes, avsedd för 
dessa hjälpsändningar ofta i kombination med arbets-
resor. Bussen ägs av föreningen men används också i 
andra sammanhang. allt arbete leds nu genom denna 
förening och dess styrelse. Ordförande är Björn-åke 
Hulth som bor på donsö och som tidigare varit pastor i 
Hestra.  
 
Hjälparbete under Coronapandemin 
 

Hjälpsändningarna har inte avstannat. transporten 
sker nu genom ett lastbilsföretag från Belarus. redan 
2016 började vi skicka hjälpsändningar med trailer då 
de ökade i storlek och tullreglerna förändrades. Vi har 
skickat tre fulla trailers under pandemin och planerar i 
skrivande stund en sändning i vecka 8 och en senare un-
der försommaren. några arbetsresor planeras inte under 
pandemin.  
 
Belarus idag 
 

den 9 augusti 2020 hölls presidentval i Belarus. den 
sittande presidenten alexandr Lukasjenko vann. Valet 
omgärdades av förmodat valfusk. Strax före och efter va-
let startade omfattande protester i landet. många länder 
i väst har inte accepterat valresultatet och sanktioner har 

inletts mot landet. Vi har samtalat med darja, som kom 
till Sverige för ett par månader sedan, och hon beskriver 
att dessa fredliga protester fortsätter i landet. det känns 
i luften att folket vill ha en förändring. men man måste 
gå fram med stor försiktighet då minsta felsteg som kan 
anses riktat mot regimen kan innebära att man häktas 
och döms till fängelse. demonstranterna använder Vit-
rysslands gamla flagga i färgerna vitt - rött- vitt. Om man 
råkar hänga ut ett badlakan eller 3 par kalsonger i denna 
färgkombination på sin balkong är det tillräckligt för häkt-
ning med efterföljande dom och fängelse i 15 dagar. I 
fängelset blir man ofta misshandlad. dessutom får man 
betala för sin vistelse i fängelset.  
 

Coronapandemin beskrivs av presidenten som att folket 
är i psykos. en journalist frågade presidenten om detta. 
Han fick då en motfråga: “Ser du några virus?” Han sva-
rade naturligtvis nej på frågan. Presidenten fortsatte då: 
“Inte jag heller! då finns det ju inte!” 
 
med denna inställning kan man förstå att folket själva 
fick samla in pengar till munskydd och annan skyddsut-
rustning för sjukvårdspersonal och andra. darja menar 
att detta är ett glädjande styrkebesked på folkets sam-
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manhållning då myndigheterna sviker. Presidenten och 
myndigheterna är inte nationen. det är folket som är 
nationen. men ekonomin i landet är på nedgång. Lands-
bygden dör mer och mer. de stora jordbruken, kolcho-
serna, fungerar inte längre. alkoholkonsumtionen ökar då 
fattigdomen breder ut sig.  
 
Pengar fattas för att bedriva en sjukvård på rimlig nivå.  
Personalen får köpa sina egna skyddskläder. Lönerna är 
väldigt låga för alla och engagemanget blir därefter. en 
läkare tjänar runt 4000 kronor per månad. många sjuka 
och äldre har inte råd att köpa den medicin de behöver 
om den överhuvudtaget finns att tillgå. Idag köper man till 
och med mat på avbetalning. män lever i genomsnitt 62 
år och kvinnor 75 år. de som har det ekonomiskt bra idag 
är högt uppsatta statstjänstemän, folk i It-branschen, 
polis och militär. Huvudstaden minsk är den enda staden 
som utvecklas. där finns kapitalet. Övriga städer står still 
och landsbygden utarmas.  
 
Vårt hjälparbete idag 
 

darja menar att hjälparbete möts initialt ofta med skep-
sis. Ingen litar på någon, speciellt inte om man får något 
gratis. det kan ses som något lurigt. att man förväntas 
komma med någon motprestation. Idag har vi fantastiskt 
bra relation med myndigheterna. detta är unikt, säger 
daria. Vi får fram våra hjälpsändningar och i samarbete 
med kommunen bestäms var de största behoven finns. 
Själva distributionen ansvarar kyrkan för. Idag finns ett 
stort förtroende också från allmänheten. Kyrkan har blivit 
navet i detta arbete och distributionen sker ofta i sam-
band med gudstjänster där det också blir naturligt att 
förmedla budskapet om en kärleksfull Gud som vill hjälpa 
och stödja enskilda och familjer till ett gott liv. new Life 
4 you har en vision som innebär att allt arbete är till för 
en jämlikare värld där alla människor har lika värde och 
också kan få uppleva detta i sina liv.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du som vill hjälpa till 
 

Kontakta Sune Svensson (mobil 070 553 53 28) om du 
vill skänka kläder, skor, handdukar eller sängkläder. alla 
andra varor du vill skänka - kontakta Janne edvardsson 
(mobil 070-622 56 02). tveka aldrig att ta kontakt om du 
känner dej osäker på om det du har kan komma till nytta. 
Vi tar också tacksamt emot ekonomiska bidrag som hjälp 
till våra transportkostnader.  

160 kompletta kök från IKEA 

Exempel på gåvor från företag/organisationer

Armaturer från Fagerhult

Mängder av handskar från HestraHandsken

Skjortor och skor från Heab.

En ambulans
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-Hur fungerar arbetet bakom 
varje sändning?
Nicklas Skogsberg och Bengt-Åke 
Edvardsson är två av de som kan 
berätta om arbetet bakom kulis-
serna. Tillsammans med Lennart 
Johansson och Jan Jonasson 
ansvarar dessa för fyra grupper 
som sköter om tekniken bakom 
varje sändning. Nicklas och Bengt-
Åke berättar: I varje grupp är vi fem 
personer. Två sköter kamerorna, 
en är bildproducent och så ska ljud 
och text/bild fungera.

De första gudstjänsterna sändes 
under påsken 2020 och då ge-
nomförde församlingens pastor 
Lars Gunther inspelningen själv. 
Därefter har en hel del förändrats. 
Vi hjälper och ”utbildar” varandra i 
de fyra grupperna. Vi har lärt oss 
av andra församlingar och kunniga 
privatpersoner.

Dessutom har teknikprylarna blivit 
bättre och vi har blivit säkrare på 
att hantera dem. De som medver-
kar har också blivit tryggare och 
säkrare framför kameran. Det kan 

vara svårare att tala och sjunga 
inför en kamera och några få 
tekniker än inför en fullsatt kyrka. 
De flesta gudstjänster sänds live 
men kan också innehålla inspelade 
inslag. 

Tillsammans i våra fyra teknikgrup-
per försöker vi hela tiden utveckla 
och förbättra sändningarna. Tittare 
hör ibland av sig med synpunkter 
på både det som varit bra och det 
som kan förbättras. 

- Hur länge kommer nu dessa  
sändningar att pågå?
I nuläget vet vi inte när det blir 
möjligt att mötas igen till gudstjänst 
i vår kyrka. 

- Kommer det att finnas ett be-
hov av webbsända gudstjänster 
mm när pandemin är över? 
Vi får avvakta och se.

Via vår hemsida, equmeniakyrkan-
hestra.se kan du hitta ”länkar till 
webbsända gudstjänster”. 

Välkommen att ta del av dessa!

Equmeniakyrkan Hestra på YouTube
Varje söndag kan du delta i gudstjänst från Equmeniakyrkan i Hestra 
via YouTube. Du hittar länken på kyrkans hemsida eller genom att 
söka direkt på YouTube.

webbsändningen startar strax...

Equmeniakyrkan Hestra


