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Pastor
Göran Undevall
Mobil: 0730-34 47 47
e-mail: g.undevall@telia.com
Plusgiro församlingen: 53 39 42-9
Swish: 123 668 61 74
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Ordförande
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Tel: 0370-335086
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Werner Holgersson
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Tänk dig att du hittar en gammal
bok i ett antikvariat vilken fångar
ditt intresse. Du börjar läsa och
sugs omedelbart in i handlingen
och du bestämmer dig för att
köpa den. När du kommer hem
kan du inte lägga den ifrån dig.
Spänningen stiger och allt byggs
upp mot ett avslut som du knappt
kan tygla din nyfikenhet inför.
Men så visar det sig att boken var
skadad. De sista sidorna fattas!
I din snopenhet tittar du på boken en
gång till. Kanske fattas inte sidorna
trots allt. Kanske författaren hade en
tanke med att bryta just där? Eller
inte. Det går att tolka på båda sätt.
Det finns många saker jag ibland
önskat att Gud berättat mer om.
Ibland känns informationen inte nog.
Och nu när vi i vår läser Markusevangeliet så verkar hela den boken
ha ett sådant slut, eftersom de
äldsta manuskripten slutar så här:
”Då lämnade de graven och sprang
därifrån, darrande och utom sig.
Och de sade ingenting till någon, för
de var rädda.” Kvinnorna vid graven, Maria från Magdala och Maria,
Jakobs mor, och Salome, hade mött
en tom grav och en ängel som sa
åt dem att berätta för alla andra
lärjungar att Jesus uppstått. Deras

första reaktion är inte hänförelse,
utan rädsla. För vad? Det står inte.
Kom de över rädslan? Det står inte –
här i Markus i alla fall.

Lars Gunther

Missionskyrkan Hestra
Byvägen 5, 330 27 Hestra
Tel. Exp: 0370-335320
Tel. Kök: 0370-335353
www.missionskyrkanhestra.se
e-mail: info@missionskyrkanhestra.se

Kunde evangeliet sluta på det sättet.
De lärde tvistar. Ingen vet.
Men jag ställer frågan till mig själv,
vad gör jag med det jag faktiskt fått
höra? Vad gör jag med det jag ändå
vet? Mitt livs stora problem är inte
så ofta brist på information, utan
brist på reaktion. På sätt och vis är
det alltid vi själva som skriver slutet.
Det vi fått höra och det vi fått se kan
skapa något i oss eller rinna av oss,
det kan ge oss en kick för stunden
eller leda till bestående förändring.
I vår vill jag utmana dig att läsa
Bibeln och höra predikningar så att
ditt liv blir slutkapitlet. Då är det inte
bara en berättelse att fascineras
av eller att hålla för sann i någon
teoretisk mening. Då blir du själv en
i berättelsen, då blir den Berättelsen
också berättelsen om dig. Och då
kommer du upptäcka att just där hör
du hemma. Det är vad alla våra liv
går ut på.
.
Lars Gunther
Pastor/föreståndare
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söndax

Söndax (söndagsskola) för dig som är mellan 3-12år.

När man blir äldre är det dags att bli hjälpledare (om man
vill förstås). Just nu har vi tre underbara hjälpledare,
Linnea Simonsson, Anton Palmquist och Emmie Josefsson.
De är mycket omtyckta, speciellt i gruppen för våra
yngsta barn där de leder gruppsamlingen med lek,
pyssel och samtal kring stort och smått.
Vi börjar våra samlingar med att vara med ungefär 10
min på gudstjänsten och innan vi går ner till våra lokaler
öppnar vi vår skattkista. Denna innehåller tre ledtrådar
till dagens bibelberättelse. Denna terminen är det något
av de äldsta barnen som får öppna och berätta vad de
hittar. Det är inte alltid så lätt att lista ut vilken berättelse
det är och vi avslöjar inget direkt. Många vuxna vill sedan
följa med oss för de blir så nyfikna, men de får snällt vänta
till kyrkfikat innan de får reda på vilken berättelse det var.
Nere i källaren blir det full fart med mycket sång och
musik. Bibelberättelsen avslöjas genom drama, berättarbilder eller vandringar. Barnen samlar också in
pengar till Barnmissionen som köper djur till fattiga
familjer. Leker gör vi också innan vi går vidare in i
mindre grupper.
Detta är enligt mig den bästa stunden. I gruppen för de
äldsta märker jag att de tänker och reflekterar. Det är
ofta jag blir imponerad över hur mycket de hört under
storsamlingen. Ibland är det svårt att sitta stilla och
man tror inte att de lyssnat, men så kommer klockrena
svar och tankar. Jag fylls med glädje och får ödmjukt
och glatt säga att barnen gång på gång säger saker
som fördjupar min tro.

Blir du nyfiken att vara med?
ALLA välkomna!
Som vuxen får man gärna
komma ner och se hur vi
har det. Självklart på
barnens villkor!
När: söndagar kl.10-11.30.
Var: i källaren i
Hestra Missionskyrka.
Hur: se ovan
För vem: du som är 3-12 år.
Ledare: Peter Gillgard,
Elin Ambjörnsson, Ida Palmquist
och Pernilla Hartvigson.

/Elin Ambjörnsson
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superhjältar & vardagshjältar

Anders Blomberg
Pastor
Stenhammarkyrkan

En gång höll jag en andakt på ett ungdomsläger. Ingen visste vem jag var. Överdrivet,
stereotypt, med höjt finger och darr på rösten inledde jag med att stapla gåtfulla
påståenden på varandra om en icke namngiven person. ”Det finns En som alltid kämpar
för det goda....det finns En som vunnit seger över det onda...” osv. Ungdomarna började
himla med ögonen. Säkert som amen i kyrkan skulle jag snart säga att denne någon
var Jesus! En del fnissade. Det hela verkade löjeväckande förutsägbart och om jag
avslutat anförandet på det sättet hade retoriken helt klart blivit patetiskt. Därför blev också
reaktionen magnifik när jag istället klämde i med ”Batman” när jag kommit till slutet. Folk
började skratta. Batman? En seriefigur? En fictionhjälte på film! Hade pastorn fått solsting?
Upplägget den gången blev en av mina topp-10. Det funkade klockrent! Uppmärksamheten
steg från närmast 0-100 % på en sekund. Följdfrågan föll sig så naturlig: Varför var nu
detta roligt? Vår tillvaro är ju full av hjältesymboler! Historien kryllar av dem! Batman var
bara en i raden just då. Människor med superkrafter som räddar världen gång på gång
från allt som kan hota oss. Det är inte alls konstigt att vi skapar dessa figurer. Vi har ett
omättligt behov av trygghet och i alla tider har vi älskat våra hjältesagor. Egentligen har
dessa hjältar bara en brist; de finns inte i verkligheten. Detta är däremot något som alla är
helt överens om! Att på allvar påstå att Batman finns, det är komiskt. Hur är det då med
Jesus?
Säga vad man vill, även om alla faktiskt inte tror att Jesus finns på riktigt så är det sällan
någon som skrattar åt det påståendet. Att Jesus faktiskt har existerat är det inte många
som betvivlar. Frågan blir mer komplicerad när man påstår att han lever idag, vilket jag
påstod, då som nu. Är skillnaden mellan Jesus och en superhjälte, att Jesus finns? Nej, jag
påstår att skillnaden är mycket större. En superhjälte är en stereotyp, en slags fantasi som
överbryggar naturlagar som tid och rum. En som inte måste anpassa sig efter verkligheten.
Jag skulle hellre vilja benämna Jesus som en vardagshjälte! En vardagshjälte brukar vi
kalla den som hjälper andra människor att klara av sina vardagliga liv. En som inte sviker
när det blir skarpt läge. En som fortfarande är kvar när livets stormar dragit fram och så
småningom bedarrat. Det finns massor av vardagshjältar runt omkring oss om vi bara
tittar noga. Jesus är vardagshjältarnas vardagshjälte. Den som följer honom erbjuds inga
genvägar genom livet, men får löftet om att aldrig bli övergiven av Gud. Inte ens i döden.
Vårt liv är vår vardag. Livet är ”varje dag”, varken mer eller mindre. Inte alltid så exklusivt
men alltid på riktigt. I den miljön finns Jesus. På riktigt. Ibland sker undren, det oförklarliga.
Men aldrig med laserstrålar och röntgenblick, utan enbart genom en kärleksfull omsorg om
våra faktiska behov.
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som en vardagshjälte
För fem år sen kunde vi i programbladet läsa om
tankar, upplevelser och texter på temat, ”Vem är
Jesus”. I en av artiklarna beundrade vi konstnären
Stephen Sawyers olika målningar. Hans tanke är
att visualisera en mycket mer stark, karismatisk
och trygg gestalt av Jesus, än vad som vanligtvis återfunnits i målningar, musik och poesi genom historien.
Anders Blombergs krönika på föregående sida har gemensamma beröringspunkter. Jesus som en superhjälte
och vardagshjälte på riktigt…..nu….idag….varje dag!
Det Jesus gjorde för oss är det största hjältedådet av dem
alla. Han tog alla dina bördor och misstag upp på korset.
Han dog på korset för vår skull….för att de som tror på
honom skall få evigt liv.
Idag är han hjälten som i ständig närvaro finns att luta sig
mot, bli guidad av, buren av, försvarad av och räddad av
i livets alla skeenden. Mer än vi själva oftast förstår. Genom att gå i Jesu fotspår kan vi vara vardagshjältar. Så
hur var Jesus….och hur kan vi följa honom? Det handlar

om att i alla lägen sätta andra i samma rum som en själv.
Man har aldrig gått i någon annans skor. Men genom närvaro, inlyssnande och kärlek kan vi försöka förstå andra
människors liv och vardag. Varje människa har någon
form av behov i sina liv. Utifrån det kan man göra skillnad
för sina medmänniskor, varje dag. Det kan vara för sin
partner, sina barn, grannen, jobbarkompisen, den sjuke,
den arbetslöse, för flyktingen, för släktingen eller någon
helt okänd man möter.
Jesus står alltid på de svaga och utsattas sida. Alltid på
den behövandes sida. Alltid i opposition mot den som vill
förtrycka, utnyttja och förgöra. Jesus väjde inte för andras
tyckande och åsikter. Han tvekade inte att gå i klinch
mot orättvisor, förtryck, dåliga företeelser eller mot giriga
makthavare. Jesus tvekade inte att umgås med de utsatta
och behövande. De människor som andra inte riktigt ville
låtsas om…än mindre hjälpa. Där var han. Där behovet
var som störst gjorde Jesus störst skillnad.
Det är också där vi har möjlighet att börja vandra i hans
fotspår som riktiga vardagshjältar.

//Markus Lewintus
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2018
Hestra kalender

Mars
6		 Tisdag 18.00 Bön
11

Söndag 10.00 Gudstjänst, predikan och sång
Kalle Hylén, THS, Lars Gunther. Söndax, Insamling
till Pastors- och diakonutbildningen,
Missionsruta: Missionskommittén, Kyrkkaffe

13 Tisdag 15-17 Öppen kyrka - babypaket
		
18.00 Bön
18 Söndag 10.00 Tillsammansgudstjänst,
Lars Gunther och equmenia, Kyrkkaffe
20 Tisdag 15-17 Öppen kyrka - babypaket
18.00 Bön
25 Palmsöndag 10.00 Gudstjänst,
Linda Danielsson. Sång Nicklas och Pia Skogsberg
Söndax, Kyrkkaffe
27 Tisdag 18.00 Bön
29 Skärtorsdag 18.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst
i N. Hestra kyrka, Agneta Helge, Lars Gunther
30 Långfredag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther.
Sång Christina Lindkvist, Maria och Ola Viktorsson,
Missionsruta: Teamevangelisation

April

Maj

1 		 Påskdagen 10.00 Gudstjänst, Elin Ambjörnsson.
Minimusikal med Puma. Månadsoffer,
Kyrkkaffe

1		 Tisdag 18.00 Bön

3		 Tisdag 18.00 Bön
8		 Söndag 10.00 Gudstjänst,
Sven-Arne Sveningsson. Söndax, Kyrkkaffe
10 Tisdag 18.00 Bön
15 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther.
Sång Frank Ambjörnsson, Insamling till
fastighetskassan, Söndax, Kyrkkaffe
17 Tisdag 18.00 Bön
21 Lördag 08.00 Arbetsdag vid kyrkan.
22 Söndag 10.00 Gudstjänst, Johan Einarsson.
Söndax, Kyrkkaffe
24 Tisdag 18.00 Bön
28 Lördag 08.00 Arbetsdag vid kyrkan
29 Söndag 10.00 Gudstjänst, John Ahlström.
Missionsruta, Utgångskollekt till Strandgården,
Söndax, Kyrkkaffe

6		 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Lars Gunther. Söndax, Månadsoffer, Kyrkkaffe
10 Kristi Himmelsfärds dag 09.00 Friluftsgudstjänst
i Hembygdsgården, Agneta Helge. Ta med fikakorg.
13 Söndag 10.00 Gudstjänst,
Sven-Arne Sveningsson. Söndax, Kyrkkaffe
15 Tisdag 18.00 Bön
19 Lördag 16.00 Konfirmationsgudstjänst
i missionskyrkan, konfirmanderna och ledare.
Tårtbuffé för konfirmander och anhöriga
20 Söndag 10.00 Konfirmationsgudstjänst
i Stengårdshults kyrka, konfirmanderna och ledare
22 Tisdag 18.00 Bön
24 Torsdag 18.15 Equmenias och Söndax
vårfest i Åparken
27 Söndag 10.00 Gudstjänst, predikan och sång av
en grupp från Moholm. Insamling till mission
i Sverige, Kyrkkaffe
29 Tisdag 18.00 Bön

Juni
3		 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
Lars Gunther. Sång Maria Gillgard, Pia och Nicklas
Skogsberg, Månadsoffer, Kyrkkaffe
6		 Onsdag 10.00 Nationaldagsbön på Isabergstoppen
10 Söndag 10.00 Installationsgudstjänst
i Centrumkyrkan, Gislaved, för ungdomsdiakon
Ulrika Axelsson, predikan och installationsakt av
Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare
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Vårens Predikotexter
- Markusevangeliet -

11/3.....6:30-44
18/3.....8:27-9:1
25/3.....11:1–11, 20-25
29/3.....14
30/3.....15:16-47; 10:45
1/4.....16:1–8
8/4.....16:9–14
15/4.....9
22/4.....10
29/4.....12:28-34
6/5.....12
13/5.....16:15-20

2018
Grimsås kalender

rubrik

Mars
11		 Söndag 11:00 Gudstjänst
14 Onsdag 19:00 Musikgudstjänst Jard Samuelsson
15 Torsdag 18:30 Scoutgudstjänst Tomas Jarvid,
Göran Undvall
25 Söndag 15:00 Våffelcafé
29 Skärtorsdag 19:00 Getsemanestund nattvard
Göran Undevall

April
1		 Påskdagen 11:00 Gudstjänst Göran Undevall,
Eva Andersson
15 Söndag 11:00 Gudstjänst Göran Undevall
28 Lördag Lördagsbibelskola
Linda och Ingemar Andersson

Maj
5		 Lördag 09:00 Städdag i kyrkan
10 Kristi himmelsfärdsdag 08:00 Pilgrimsvandring
13 Söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall
27 Söndag 08:00 Gökotta på Bäckatorpet

”Likt vårdagssol
i morgonglöd…”
Efter en lång vinter gläds vi åt vårens ankomst och
det känns naturligt att återigen sjunga våra välkända
vårpsalmer som t.ex. Natan Söderbloms tonsättning
till den välkända texten: ”Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur liv och död för utan like.
Därför, så länge världen står, det efter vinter kommer
vår också i Andens rike.” (Ps & S Nr 198)
En sak som också definitivt tillhör våren det är att äta
våfflor i samband med Marie Bebådelsedag och Våffeldagen. I år på Våffeldagen, söndagen den 25 mars,
inbjuds ni alla till ett Våffelcafé i Grimsås kyrka kl 15.00.
Det blir underhållning av Ing-Marie Olsson som kommer
att sjunga och spela keybord för oss. Vid våffelcaféet blir
det också lotterier.
Under våren fortsätter vi också med vår uppskattade
”Lördagsbibelskola” som kommer att hållas, lördagen den
28 april kl 10.00 – 17.00. Bibellärare den här gången är
pastorsparet Ingemar och Linda Andersson från Lagan.
Temat är: ”Tjäna Herren med glädje.”
Vi avsluter sedan vårterminen med den traditionella
ekumeniska pilgrimsvandringen på Kr. Himmelfärdsdag,
torsdagen den 10 maj och Gökottan
på Bäckatorpet,
söndagen den 27 maj kl 08.00.
I år går starten för pilgrimsvandringen på Kr. H. dag från Grimsås
kyrka kl 08.00 och målet den här
gången är Ljungsarps kyrka, där
vi äter lunch och firar ekumenisk
gudstjänst tillsammans.
Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare
i Grimsås Missionsförsamling

29 Tisdag 19:00 Vakna sommar, konsert

Juni
16-20 Scoutläger
10
17 söndag 10:00 Gudstjänst Göran Undevall

Välkomna till en ”Vakna sommar” konsert i Grimsås kyrka,
tisdag 29 maj kl 19.00
med Magdalena Odén och Sayaka Oguni från Smålandsstenar på
fiol, piano, sång & saxofon och Ola Viktorsson på klarinett & orgel.

Gillar

Gillar
Gilla
r

A.D KINGDOM AND EMPIRE
EN STORSLAGEN MINISERIE I 12 DELAR
Följ med i en spännande och fängslande berättelse om tiden
efter Jesu korsfästelse. Lärljungarna fortsätter att sprida
Jesu budskap och riskerar både sin frihet och säkerhet.
Många filmer och tv-serier handlar om Jesus
tiden innan och under själva korsfästelsen samt
fram till uppståndelsen. Men i A.D Kingdom and
Empire får vi följa lärljungarna och utforska de
spännande och inspirerande
händelserna som följde efter korsfästelsen
och uppståndelsen.
Som vi vet var korsfästelsen bara början på historien som förändrade världen. De omedelbara
efterdyningarna av Kristi död och uppståndelse
hade en enorm inverkan på lärjungarna och
Jesu mor Maria. Men även viktiga politiska och
religiösa ledare påverkades starkt. Följ med när
lärjungarna får kämpa för att överleva och dela med sig av sina
övertygelser. Hur de riskerar både sin frihet och säkerhet. De blir
utstötta och tvingas genomgå svåra prövningar men upplever
främst av allt helt fantastiska stunder.
Serien finns att se på Netflix:
https://www.netflix.com/se/title/80036412
...eller att köpa på:
https://nyamusik.se/film/bibelfilmer/a-d-kingdom-and-empire-dvd/
category-190/product-10915
11
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vitryssland tur & retur i 15 år

Hestra Missionsförsamling har under de senaste 15 åren haft ett samarbete med en pingstförsamling i Novolukoml. Från 2009 har också
Donsö Missionsförsamling varit en viktig del av
detta arbete.

2003 - 2018 15-årsjubileum

Källaren byggdes och under de två första åren hade
man sina samlingar där, utan el och vatten. Nu höll
man på att bygga väggarna till markplanet. Vid denna
tidpunkt övernattade Janne med sin buss i Novolukoml och fick reda på att om inte taket var färdigt inom
några månader skulle hela bygget konfiskeras av myndigheterna. Janne m.fl. kontaktade några församlingar
i Sverige och de lovade att skänka de 35000 kr som
behövdes för detta arbete.

gåvor till hjälpbehövande. Dessutom inventarier till den
kyrka som växte fram. Nu hade kyrkbygget pågått i
fem år.
Alltsedan dess har hjälpsändningar skickats till Vitryssland. Det har också gjorts stora insatser av svenska volontärer på kyrkbygget i Novolukoml. 2014 var
kyrkan färdig och invigdes! Det tog tid men myndigheterna har nu godkänt bygget som är till stor glädje och
nytta för församlingen.

Ungdomarna i Hestra med pastor Anders Westman i
ledningen beslutade att göra en resa till Novolukoml
för att uppmuntra församlingen. I juni 2003 reste 20
förväntansfulla Hestrabor med buss till Vitryssland.
Besöket gjorde ett starkt intryck på borgmästaren och
vice borgmästaren. Det ungdomarna sjöng och vittnade om berörde de ledande personerna i Novolukoml
starkt. Detta var naturligtvis viktigt för möjligheterna till
ett fortsatt samarbete.

Från verksamhetsberättelsen 2017 kan vi läsa att
två trailers har sänts under året, fullproppade med
kläder, köks- och annan utrustning, sjukhussängar,
sjukhusinventarier, 150 rullstolar och rullatorer, möbler
och mycket annat. Vi har kunnat ge bidrag till arbete i
förskolor, sjukvårdskostnader för en flyktingfamilj. Pensionärer och funktionshindrade har fått hjälp och stöd.
Till ett socialt center har vi skänkt ett multigym, köksredskap, köksluckor, bordtennisbord och madrasser.
Och mycket, mycket mera! Dessutom har vi under två
arbetsresor kunnat hjälpa till med arbete i Zashnike
och Zaslonavo där vi också kunnat hjälpa människor i
samtal och förbön.

Vår vision för arbetet är att arbeta för en jämlikare värld där
alla människor får känna sitt värde.

VITRYSSLAND VITRYSSLAND
TUR & RETUR TUR & RETUR
Hur började det?

Efter Tjernobylkatastrofen startades många olika projekt för att hjälpa de människor som drabbades. Bland
annat ordnades resor med barn och ungdomar till Sverige för några veckors lägervistelse. En av de chaufförer som körde dessa resor var Janne Edwardsson från
Hestra. Vid en sådan resa kom Janne i kontakt med
en pastor vid namn Alexander Zaretsky. Församlingen
som ligger i Novolukoml hade vid vid denna tidpunkt
(slutet av 1990 talet) ett 40-tal medlemmar men ingen
lokal att vara i. Man önskade då bygga en kyrka på en
tomt centralt men myndigheterna bestämde såväl var
kyrkan skulle ligga som hur den skulle se ut. En kyrka
som var alldeles för stor och alldeles för dyr. Dessutom
skulle bygget slutföras inom två år. Men med stor entusiasm och stark tro på Guds hjälp startades bygget.

Hur fortsatte det sedan?
Det var glada resenärer
som kom hem från denna
första resa med många
upplevelser i bagaget.
Framförallt kontakten med
människor men också tankar på hur vi skulle kunna
hjälpa de människor som
har det fattigt och svårt.
Redan våren 2004 gjordes den första hjälpsändningen. Vi hade med oss
kläder och skor och andra

Vad händer nu?

Att utbyta erfarenheter och lära känna olika människors livsvillkor
för att bygga en bättre och tryggare värld. Rädsla och feghet skapar ofta konfrontationer.
Tack för alla gåvor och förböner för detta arbete! Det finns en skrift
framtagen till 15-årsjubileet att hämta i Missionskyrkan eller på
Hestra Radio Sport. En mycket intressant läsning! Vill du fördjupa
dej ytterligare - Följ med på en resa!

Packning av kläder
- mer än 10000 kartonger hittills!

Nu jobbar vi vidare med två andra kyrkor i närliggande
byar. Vi fortsätter med hjälpsändningarna och tar
tacksamt emot kläder och skor och penninggåvor. Det
behövs pengar för olika hjälpinsatser men också för att
finansiera transportkostnader för hjälpsändningarna.

“Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter.”
- Predikaren 11:1

Leverans av ambu
la

ns

Möt: Ulrika Axelsson - Ny Diakon i equmeniakyrkan

Berätta om dej själv och vad du
ska arbeta med.
Mitt namn är Ulrika Axelsson. Jag
kommer från Värnamo och är gift
med Torbjörn. Vi har tre barn Arvid,
Judit och Holger. Jag är medlem
i Värnamo Missionskyrka.
Nu har jag börjat att jobba i Missionskyrkan i Hestra och Centrumkyrkan
i Gislaved. Där jobbar jag som diakon
med inriktning mot ungdomar och
barnfamiljer. Mitt uppdrag kommer
att rikta sig mot familjer och ungdomar i olika verksamheter i kyrkan,
genom att få leda dem till en tro på
Gud. Jag kommer att finnas med
i gudstjänster, scout, tonårsarbete
och konfirmationsundervisningen.
Så mitt största fokus kommer jag
att lägga på tonåringarna både här
i Hestra och i Gislaved.

Vad har du arbetat med tidigare,
och vad var det som lockade till
att bli diakon?
Innan jag utbildade mig till diakon
jobbade jag 20 år som frisör både
som egenföretagare och anställd.

Detta var ett jobb som var väldigt
roligt och kreativt. Men jag kände att
jag ville göra mer för människor än
att bara göra dem fina på utsidan.Jag
kände en längtan att kunna hjälpa till
att få folk att må bättre?
Ja det blev en fråga som jag bar med
mig ett tag innan jag vågade söka en
utbildning inom diakonin. Jag hittade
en som skulle passa mig tyckte jag.
Under dessa två år som utbildningen
var så fick jag vara med om en
massa spännande saker.
Diakoni är ett från början grekiskt ord
som betyder ”tjänst” och används
främst som begrepp inom den kristna
kyrkan. Nationalencyklopedin beskriver diakoni som ”kyrkans sociala
ansvarstagande på olika områden”.
Så utifrån dessa ord brukar jag säga
att man är lite av en socialarbetare
inom kyrkan, en hand mellan kyrka
och samhälle.
Att vara diakon är att vara med
och göra Guds kärlek synlig här på
jorden. Denna kärlek tar sig många
uttryck men den vill möta människors
utsatthet med respekt, omtanke och
solidaritet. Att vara diakon innebär att
man är en röst för de utsatta i kyrka

och samhälle och synliggör orättvisor
och förtryck både på ett strukturellt
och personligt plan. Diakonin är hela
församlingens ansvar. Därför är diakonens uppdrag också att synliggöra
dessa frågor i församlingen.

Finns det några likheter mellan en
diakon och en frisör?
Ja, det finns massvis. Att jobba med
människor och ta hand om dem
i olika situationer såsom i sorg och
glädje. Du får många samtal och
många förtroenden. Skillnaden kan
väl vara att som diakon har jag tystnadslöfte och att man har själavårdssamtal, som frisör så lyssnade jag in
och frågade mycket men kom aldrig
riktigt till de djupa samtalen om tro.

7 snabba
Bok eller TV: Helst bok
Resor eller Hemma: Hemma
Hus eller lägenhet: Hus
Klippa gräs eller laga mat: Klippa gräs
Spontan eller eftertänksam: 	Spontan
Lugn eller temperamentsfull: Lugn
Lyssna eller prata: Lyssna först
		 och prata sen.
		Det kan vara svårt
		 att få mig tyst.

Vad är Equmeniakyrkan?
Equmeniakyrkan är en ny kyrka,
med en nästan 200-årig historia.
Tillsammans med miljarder kristna
över hela världen tror vi på Jesus
Kristus.
Tre kyrkosamfund med rötterna i
svensk folkväckelse ville forma något
nytt och gick samman 2011 för att
bli Equmeniakyrkan. Med 720 kyrkor
samlar vi varje vecka tiotusentals
människor till gudstjänst över nästan
hela landet.
Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en
bredd av verksamheter startat upp.
Tusentals människor engagerar sig
i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper,
läxläsning och mycket mer.
Vi har ett stort diakonalt arbete som
verkar i många delar av samhället.
Det kan handla om kyrkolokaler som
blir tillfälliga boenden för flyktingar,
verksamhet för arbetslösa eller att
arbeta uppsökande i socialt utsatta
grupper. Vi är genom Kyrkornas
världsråd del av en internationell

familj av kyrkor med över 500 miljoner
medlemmar.
Tillsammans med vår barn- och ungdomsorganisation Equmenia är vi en
kyrka för hela livet. En plats där barn,
unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans
över generationsgränser.
I våra församlingar pågår mängder
med aktiviteter för människor i olika
åldrar. 130 000 personer deltar i allt
från körsång och scoutkårer till seniorverksamhet och samhällsengagemang av olika slag.
Som kyrka vill vi välkomna dig till
att delta och vara en del av gemenskapen.
Vill du veta mer om vårt lokala arbete
i Hestra är du välkommen att besöka
vår webbplats:
www.missionskyrkanhestra.se
EN KYRKA FÖR HELA LIVET där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
mig, dig och världen.

www.missionskyrkanhestra.se

