
Equmeniakyrkan Hestra • Grimsås | Vår 2022

 Hög V. 2:12.

Blommorna visar sig på marken, 
sångens tid har kommit och 

turturduvans röst hörs i vårt land.
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I samarbete med:  

”Jag fick  
uppleva Guds  
närvaro på 
nära håll”
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Pastorn har ordet:

En gemenskap som stärker varandra...
När detta skrivs har kristna sammanhang 
varit i media på olika sätt ganska nyligen. 
En positiv bild gavs av ett kristet ung-
domsläger i programmet Allt för Sverige. 
Människor som har varit med om svåra 
upplevelser delade dem i programmet 
Gud som haver barnen kär.  
 
Jag har haft en personlig tro i 40 år, varit 
pastor i snart 30 och har ett stort intresse 
för kyrkohistoria. Jag har själv mött eller på 
annat sätt tagit in det mesta som finns av 
himmelrikets försmak och religiösa helveten. 
Om jag en gång i tiden var naiv om vad det 
innebär att vara en gemenskap samlad runt 
tron på Jesus Kristus, så kan jag lova att det 
var länge sedan!  
 
Likväl står jag kvar i tron att Gud inte bara  
vill ha individer som tror och ber, utan även 
en gemenskap som samlas för att styrka 
varandra i denna tro. Det är bara Jesus  
som frälser, men du får alla hans syskon  
på köpet! Vi är väl medvetna om att vi ibland 
skymmer sikten för det vackra hos Jesus, 
men vi vågar också tro att vi titt som tätt får 
förmedla något av det.  
 
 
 
 

Poängen är att vi vill välkomna alla som de 
är, både i sin mognad och med sina brister. 
Då blir gemenskapen, med nödvändighet, 
allt annat än perfekt. Och det är bra. Annars 
kunde ingen vara med, absolut inte jag! Men 
när det är gjort vill vi växa tillsammans och 
bli mer mogna, mer kristuslika. Det är också 
bra, för det behöver vi bli!  
 
En sak som är fin med att vi vill börja med 
varandra där Gud börjar med oss, var vi än 
är, är detta: ingen behöver ha bestämt sig  
för att tron är sann och livet med Jesus värt 
att leva för att komma till våra samlingar  
och vår verksamhet. Du får känna dig för.  
Varmt välkommen att göra just det!

Lars Gunther 
Pastor/föreståndare
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Det finns några ofta återkommande 
typer av berättelser i böcker och på 
film. En är när borträknade perso-
ner dras upp ur sin förnedring och 
blir kungar, drottningar, prinsessor 
och prinsar – eller framgångsrika 
affärsmän. Åtminstone blir de belö-
nade med en bättre tillvaro.  
 
Oliver Twist av Charles Dickens är en 
sådan, där Oliver går från att tvingas 
vara en del av en tjuvliga till att bli adopte-
rad av ett rikt par. En annan är hjälten som 
inte söker äventyret, men som helt plötsligt 
bär folkets eller världens öde på sina axlar och 
trotsar faror för att lyckas. Frodo Baggins i Sagan 
om ringen-trilogin är ett bland många exempel.  
 
I Bibeln finns det en bok som kombinerar dessa två motiv. 
Den handlar om Hadassa, som betyder myrten (en blomma) 

på hebreiska, men hon har blivit 
känd under sitt persiska namn, 
Ester. Det namnet betyder stjärna 
och på hennes tid förknippades det 
nog också med kärleksgudinnan 
Ishtar. Ester är en ung judisk flicka 
som blivit adopterad av sin kusin 
Mordokaj, eftersom henne föräldrar 

har dött.  
 

Hennes folk fördes bort i fångenskap 
till Babylon hundra år tidigare, men efter 

att perserna besegrat babylonierna fick de 
rätt att återvända. Det g jorde dock inte Mor-

dokaj eller Esters föräldrar, utan de flyttade 
under vintern till en huvudstad i perserriket, Susa.  

 
       Regenten i riket, det största och mäktigaste som  
   världen dittills hade skådat, hade titeln ”kungars kung”. 
Han hette Xerxes. Händelserna i boken Ester utspelade 

Ester – en motvillig hjältinna för vår tid

BIBELPORTRÄTT



sig på 480-talet före Jesu födelse. Boken handlar om 
hur Ester går från att vara en obemärkt, om än vacker, 
ung kvinna, till att bli drottningen i riket. Den handlar om 
hur hon som drottning måste riskera sitt liv för att rädda 
sitt folk undan ett komplett folkmord. Boken behandlar 
fåfänga och patriarkat. Ester gör också en inre resa, från 
en passiv bricka i andras spel, till att bli någon som tar 
ansvar och agerar. På så vis blir hon en ledare och inte 
bara kungens troféhustru.  
 
Boken väcker frågor och illustrerar teman som är aktuella 
också i vår tid. Ester säger först inte vem hon är eftersom 
det kan vara farligt för henne. Det kan nog många känna 
igen sig i. Trots att hon tvingas verka inom ett orättfärdigt 
system hittar hon vänner inom det, som hjälper henne 
på olika sätt. Sådana önskar vi alla att få – och kanske 
också att vara.  
 
Bokens centrala fråga är denna: ”Vem vet, kanske är det 
just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdig-
het?” (Est 4:14b, SFB15). Under våren ställer vi oss denna 
fråga. Vi är inte kungar och drottningar i ett jordiskt rike, 
men var och en av oss kan få myndighet i Jesu rike för att 
leva och verka i den värld vi lever i nu. Vad betyder det i vår 
tid? Välkommen att fundera på den frågan med oss!  
 
Ta fram en Bibel, eller ladda ner en bibelapp, och läs 
gärna Esters bok! 

https://apps.apple.com/se/
app/bibel/id282935706 5
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HESTRA  KALENDER

April
2 Lördag 10.00-12.00  
 Öppet hus på Belaruslagret i Åvik 
 Välkomna att se hur vi arbetar 
	 Enkel	fika	bjuds.

3 Söndag 10.00	Tillsammansgudstjänst,	 
	 Lars	Gunther	och	Gustaf	Kvarnvik,	 
	 Sång	Puma,	Söndax,	Kyrkkaffe. 
	 Kollekt	till	Equmenia	riks.

5 Tisdag 18.00	Bön.

9 Lördag Seminariedag	med	Rickard	Lundgren. 
	 OBS!	i	Grimsås	Kyrka
  15.00 Seminarium
  17.00 Seminarium
  18.00 Servering
  19.00	Kvällsgudstjänst 

10 Palmsöndag 10.00	Gudstjänst,	 
	 Rickard	Lundgren,	Sång	Evelina	Tullander,	 
	 Samuel	Nyström	och	Emil	Åkerlund,	Söndax,	 
	 Månadsoffer,	Kyrkkaffe.

12 Tisdag 18.00	Bön.

14 Skärtorsdag 18.00	Ekumenisk	nattvard,	SvK.	

15 Långfredag 10.00	Gudstjänst,	Lars	Gunther.

17 Påskdag 10.00 Gudstjänst,	Lars	Gunther		
	 Påskmusikal	med	PUMA	och	kör,	Söndax,	 
	 Kyrkkaffe,	Kollekt	till	Nationella	arbetet.

19 Tisdag 18.00 Bön.

23 Lördag 08.00 Arbetsdag.

24 Söndag 10.00 Gudstjänst,	Linda	Tornell,	 
	 Johan	Åsgärde	m.fl.	Missionsruta,	Söndax,	 
	 Kyrkkaffe.

26 Tisdag 18.00 Bön.

Mars
1 Tisdag 18.00 Bön

6 Söndag 10.00	Nattvardsgudstjänst,	Lars	Gunther, 
	 Sång	Livskraft,	Söndax,	Månadsoffer,	Kyrkkaffe

8 Tisdag 18.00	Bön.

13 Söndag 10.00,Gudstjänst,	Gustaf	Kvarnvik, 
	 Sång	och	Musik	Maria	och	Ola	Viktorsson, 
	 Christina	Lindquist,	Helene	Bernhardsson,	Söndax,			
	 Offerdag	för	pastorsutbildningen,	samt	utgångs 
	 kollekt	till	bibelskola	Livskraft.

15 Tisdag 18.00 Bön.	

18 Fredag 19.00	Ungdomsmöte,	Ida-Maria	Brengesjö

19 Lördag Seminariedag,	Tema	Den	Helige	Ande
	 Ledd	av	Ida-Maria	Brengesjö	och	Lars	Gunther
  10.00 Seminarium
  10.45 Fika 
  11.15 Samtalsgrupper
  17.00 Seminarium
  17.45 Kvällsmat  
  18.15 Samtalsgrupper

20 Söndag 10.00	Gudstjänst,	Lars	Gunther 
	 Sång	ungdomar	från	Kyrkan,	Söndax,	 
	 Kollekt	till	EHS,	Kyrkkaffe.

22 Tisdag 18.00	Bön.

27 Söndag 10.00	Gudstjänst,	Maria	Ahlriksson 
	 Brassband	från	Torsby,	Missionsruta	Grimsås 
	 Söndax,	Kyrkkaffe.
 
 Söndag 15.00	Våffelcafé.

29 Tisdag 18.00	Bön.
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Servicehelg	på	Strandgården		|		Valborgshelgen
mer info kommer senare
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Maj
1 Söndag,10.00	Vandringsgudstjänst  
	 Månadsoffer,	OBS!	Medtag	fikakorg.	

3 Tisdag 18.00 Bön.

8 Söndag 10.00	Nattvardsgudstjänst,	Filip	Larsson,		
	 Sång	lovsångsgruppen	Prisa	från	Gnosjö, 
	 Missionsruta	Strandgården,	Söndax,	Kyrkkaffe,		 	
	 Utgångskollekt:	Strandgården.

10 Tisdag 18.00	Bön.

14 Lördag 19:00	Kvällsmöte	med	tema	 
	 ”Väckelsen	i	Bhojpuri	i	Indien”	Talare	Victor	John	 
	 från	Asian	Sahyogi	Sanstha	India	(ASSI).

15 Söndag 16:00	Gudstjänst,	Gustaf	Kvarnvik	 
	 med	ungdomar,	Söndax,	Kyrkkaffe, 
		 OBS	-	tiden!

17 Tisdag 18.00	Bön.

22 Söndag 10.00	Gudstjänst,	Sven-Olle	Spång, 
	 Sång	Louise	Ottosson	Gnosjö,	Söndax	sommarfest.

24 Tisdag 18.00	Bön.

29 Söndag 10.00	Gudstjänst,	Lars	Gunther 
	 Kyrkkaffe.

31 Tisdag 18.00	Bön.

Juni
4 Lördag 16.00 Konfirmation,	Equmeniakyrkan	Hestra,	 
	 Konfirmander	och	ledare.	

5 Söndag 10.00 Konfirmation,	Stengårdshult	kyrka, 
	 Konfirmander	och	ledare.

6 Nationaldag 10.00	Nationaldagsbön	i	Åparken, 
	 Sång	Cellgrupp,	OBS!	Medtag	fikakorg!

Arbetsdag
Lördag 23/4  |  08.00Vi städar och gör fint i och kring kyrkan.  Ta med eget fika. 

15/5 | 16:00

Ungdomarnas  

Guds t jäns t 

En gudst jänst för alla, ut formad 

och ledd av våra ungdomar.

9-10/4 | RICKARD LUNDGREN
Rickard är avskild som evangelist i 
Equmeniakyrkan och har arbetat med 
församlingsplantering i drygt 15 år. Han gjorde 
sin första pionjära missionsresa redan som 
17-åring, och han besökte Albanien redan 
under tiden då landet var kommunistiskt med 
inte en enda känd kristen inom landets gränser. 

Genom mycket märkliga händelser fick han bli en tändande gnista 
för att sprida budskapet om Jesus i landet. Idag är nära hälften av 
alla albaner kristna. Rickard var tilltänkt att leda Nordens största 
missionsorganisation Troens bevis med bas i Norge, men Gud ledde 
honom tillbaka till Sverige för församlingsgrundande. Han grundade 
då även organisationen Gå ut mission och har genom den tagit 
många initiativ för evangelisation i ca 50 länder, främst i Afrika och 
Asien. Rickard har upplevt många fantastiska saker i sin tjänst för 
Gud, men också mött oerhörda svårigheter. Han är en fantastisk 
berättare och en otroligt inspirerande förkunnare. Vi är glada att 
han kommer till oss i Grimsås och Hestra!

14/5 | VICTOR JOHN 
ASIAN SAHYOGI SANSTHA INDIA- ASSI

ASSI grundades 1996 och bedriver ett holistiskt 
arbete för samhällsförändring i över 7 000 
byar i norra och östra Indien. De driver ett 
antal centra med yrkesutbildning för kvinnor, 
läsinlärning och dessutom två skolor för barn 
från fattiga och underprivilegierade familjer. ASSI är känt för sitt 
arbete med att ta hand om barn som kommit bort från sina 
familjer och lever på järnvägsstationer. ASSIs två skolor tar emot 
elever från förskola och uppåt.  
(info från DFSI:s hemsida om våra samarbetspartners).

Victor John kommer att berätta om arbetet i organisationen men 
framför allt om vad som hänt i Bhojpuri.  Väckelsen i Bhojpuri är 
inte bara en spännande missionshistoria- det är Apostlagärningarna 
i modern tid.  Han har även skrivit boken ”Väckelsen i Bhojpuri”.
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Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling

Vår
För många av oss är den spirande våren en tid som ger 
oss kraft och nytt hopp igen. Det innebär ett hoppets 
tecken då det kalla och frusna värms upp på nytt igen. 
Speciellt kan denna upplevelse kännas extra stark ett 
sådant år som i år, då vi alla längtar efter att få lägga 
vinterns kraftiga pandemi bakom oss. På många plan 
längtar vi nu efter ljusa tider! Vi är ju så innerligt trötta 
på allt vad ”Corona” heter och hoppas på att vårens 
ankomst till våra breddgrader ska innebära en ny tid 
för vårt land i detta avseende.
Vi ser nu fram emot att denna årstid ska få spira och 
växtligheten sätta fart igen. Vi gläds över att naturen föds 
på nytt efter vinterns dvala. Även inom oss önskar vi att 
tron på nytt ska få inspirera oss till nya tag för att bygga en 
bättre värld där fred och trygghet råder. Även om livet stor-
mar runt omkring oss får vi äga en grundtrygghet inom oss, 
vi vet att Gud vandrar vid vår sida. Vi får helt lita på honom 
som äger all makt i himmelen och på jorden.

Jag tänker i det här sammanhanget på ett ord från Ords. 
3:5–6, där Bibelns författare skriver: ”Förtrösta på Herren 
av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd. Tänk på 
honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig.”

Tillsammans med ljuset har vi också annat att se fram 
emot. Under maj månad får vi återigen samlas till Gökotta 
på Bäckatorpet. I år kommer det att ske söndagen den 
15 maj kl. 08.00, Gökotta. Detta är, vill jag lova, ett säkert 
vårtecken i Grimsåsbygden! Alla är varmt välkomna dit, så 
möts vi för att fira att våren och göken har anlänt!

2022
GRIMSÅS  KALENDER

Mars 

13  Söndag 10:00	Gudstjänst	Göran	Undevall

24 Torsdag 18:30	Scoutgudstjänst	

April 
9  Lördag	Seminariedag	med	Rickard	Lundgren.
  15.00 Seminarium
  17.00 Seminarium
  18.00 Servering
  19.00	Kvällsgudstjänst

10  Söndag 10.00	Gudstjänst	 
	 i	Equmeniakyrkan	Hestra

14 Skärtorsdag 19:00  
	 Getsemanestund,	nattvard	 
	 Sven-Arne	Sveningsson	

Maj 
8 Söndag  
	 Resa	till	Anders	Westman	i	Vallersvik,	 
 information kommer senare

14 Lördag 09:00-13:00	Städdag	i	kyrkan

15 Söndag 08:00 Gökotta	på	Bäckatorpet

26 Torsdag	Pilgrimsvandring	med	Svenska	Kyrkan	 
 se separat annonsering

Juni
12 Söndag 10:00	Gudstjänst	 
	 Göran	Undevall
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Varje fredag klockan 19.00 är alla 
som är i högstadie/gymnasieålder 
välkomna på tonårshäng i kyrkan. 
En vanlig fredagskväll brukar det 
samlas mellan 10–18 tonåringar 
och under kvällen har vi någon form 
av aktivitet följt av fika och andakt. 
Aktiviteterna har varit allt från pizza-
bakning till att göra knasiga uppdrag 
på byn. Vid fikastunderna har vi vid 
flera tillfällen fått besök och hjälp av 
församlingsmedlemmar, vilket har va-
rit mycket uppskattat från alla parter.

Det som glädjer en ungdomsledares 
hjärta allra mest är trots allt uppskatt-
ningen för de andaktsstunder vi har 
haft. Även här har vi fått hjälp från 
församlingsmedlemmar med lovsång, 
som varken är min eller Lars starkas-
te sida. Under andakterna har flera 
av oss fått uppleva Guds närvaro, 
både tonåringar och ledare. Människ-

or har kommit närmare Jesus och 
helande har skett när vi bett för 

skador och smärtor. Helt fantastiskt!

Vi ledare ser hur Jesus verkar i 
ungdomarnas liv och längtar efter att 
få dela med oss av det bästa vi vet 
ännu mer. Vi har heller inget emot att 
bli fler ledare. Tonårskvällarna är en 
fantastisk möjlighet för dig  
 

som vuxen att få ha sjukt kul och 
samtidigt missionera på hemmaplan. 
 
Tack för en fantastisk termin, nu 
blickar vi framåt!

Tonår 2021/2022

Text: G
ustaf Kvarnvik
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Malte är uppvuxen i församlingen och det har  
varit en naturlig del av hans liv att gå till kyrkan. 
Under sin uppväxt har han deltagit i alla kyrkans 
verksamheter som barn och ungdomar bjudits in 
till. En sak han vill nämna är hans tid i barnkören 
Puma. Där känner Malte att han hade en stabil 
sångkarriär framför sig om motivationen hade  
funnits där, för talangen var ju ett faktum menar 
han. Nuförtiden är intressena motorer, tennis,  
basket och gemenskapen i kyrkan. 
 
Vad är ditt första minne från kyrkan? 
Det var nog någon gång när jag skulle upp på scen och 
göra något med Söndax. Det var jättenervöst så mamma 
fick följa med mig upp.  
 
Skulle du ha kallat dig själv för kristen hela livet?
Jag skulle ha kallat mig nyfiken på kristendomen största 
delen av mitt liv.  
 
Vad gjorde dig nyfiken? 
Jag märkte att det var något speciellt som hände med mig 
när jag kom till kyrkan eller om någon bad för mig. Det var 
som ett pirr i magen.  
 
Har det alltid känts naturligt att gå till kyrkan? 
Ja, men det fanns en period då det kändes lite jobbigt gå 
till kyrkan, men nu tycker jag det är väldigt naturligt att 
bara komma hit för att hänga eller be.  
 
Vad var det som var jobbigt med att komma till kyrkan 
under den perioden? 
Det var jobbigt att jag inte hade så många skolvänner som 
var här, och jag tyckte mest att det var tråkigt att bara sitta 
i en bänk.  
 
Vill du berätta lite om ditt senaste år i kyrkan? 
Ja, konfan var lite halvdan då det var på distans, men sen 
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INTERVJU:  

MALTE
på slutet blev det väldigt nice när vi fick 
ses på riktigt, bland annat Shalomresan. 
Lägren på Bergsgården, Åsenhöga har 
varit väldigt betydelsefulla. De anord-
nas i samarbete med Hela Människan 
och av folk från olika kyrkor i området, 
bland andra mina föräldrar.  
 
Lägren är till för människor och familjer 
som är utsatta i vår närhet. Det var full-
späckade dagar med aktiviteter och 
jag var ansvarig för fyrhjulingsåkningen 
som var mycket uppskattad.  
 
Vad innebar lägret för din  
personliga tro? 
Det betydde väldigt mycket. Jag fick 
uppleva Guds närvaro på nära håll, 
bland annat när man såg människor 
komma dit och inte må bra, och sen 
få se hur glada de var under lägerda-
garna.  
 
Hur lät du din upplevda Guds- 
närvaro påverka ditt liv efter detta?
Näst sista kvällen bad jag en bön och 
frågade Gud om jag skulle döpa mig 
och svaret var solklart. Jag drömde un-
der natten att jag hörde ett tydligt “JA” 

som svar på min bön. När vi badade 
dagen därpå kände jag hur jag blev 
nedtryckt i vattnet på ett konstigt men 
härligt sätt, om man kan säga så. Jag 
frågade sedan folk på lägret om det var 
möjligt att döpa sig under sista läger-
dagen och det gick!  
 
Märker du någon skillnad i ditt liv 
innan den här veckan och efter? 
Ja, väldigt stor skillnad. Jag ber mer 
regelbundet nu och känner att det 
är lättare att be folk om förbön, och 
tvärtom.  
 
Vad har du för tankar framåt? Vad 
längtar du efter att få se i kyrkan? 
Fler ungdomar! Det känns som att det 
kommer fler unga men vi måste dra till 
oss ännu fler, då det är hög medelål-
der i kyrkan just nu. Aktiviteter för hela 
samhället som är lätta att delta i tror 
jag skulle vara bra. 

Text: Gustaf Kvarnvik
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Välkommen på

P R O M E N A D E R  
F Ö R  D A G L E D I G A 

Vi träffas vid kyrkan  
torsdagar kl.10.00  |  start 21/4. 

Efter promenaden avslutar vi  
med en fikastund. Fika medtages!

Hälsn Diakonigruppen

Välkommen på 

BIBELSTUDIER
Onsdagar kl 15.00

2/3 | 16/3 | 30/3 | 27/4 | 11/5

Ta med eget fika.
Arr. SPF

18-20 mars
ALPHAHELG  

Tema: Helige Ande
Öppen för alla!
Se kalender för program

Missa inte!

PÅSKMUSIKAL  
MED PUMA
17/4  | kl. 10.00

 S Y M Ö T E N
Onsdagar jämna veckor  
Equmeniakyrkan hestra

k l .  1 5 . 0 0 

-  I C C C  S V E R I G E K O N F E R E N S  -  
i  G n o s j ö  2 2 - 2 4 / 4

Vägen, sanningen och livet - Gud är intresserad av ditt arbetsliv!
En	konferens	för	dig	som	drömmer	om	att	se	Guds	kraft	i	arbetslivet.

Konferensen	avslutas	med	deltagande	i	de	lokala	församlingarna.	 
I	Hestra	kommer	Johan	Åsgärde	m.fl.	att	vara	24/4.

www.missionskyrkanhestra.se


