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Nordica School

Hestra är en liten ort som för några år
sedan inte fanns på min radar. På 80-talet var jag med en grupp tonåringar från
Jönköping och åkte skidor på Isaberg.
Det skulle dröja nästan 30 år innan jag
kom tillbaka. Men vad glad jag är att det
hände. Det var i och för sig inte samhället
som lockade, utan kärleken, men ganska
snart började jag tycka om samhället
också. Och den församling som jag nu
tjänar som pastor.
Nu innebär inte det att jag bara har med
Hestra att göra. Senaste månaderna
har jag kommunicerat med människor i
Indien, Pakistan, Tanzania, Australien,
Sudan, Frankrike och Afghanistan. Då
talar jag inte om Facebookvänner i största
allmänhet, utan människor som vi hjälper
eller som vi samarbetar med för att hjälpa
andra. Att bo i ett litet samhälle är inte
längre ett hinder för att ha direktkontakt
över hela världen, men det handlar inte
bara om teknik, utan främst engagemang,
eller med ett ord jag föredrar, omsorg.

Lars Gunther

Det dubbla goda budskapet.

Min poäng med att skriva om detta är
inte att säga hur förträfflig jag är. Jag har
fått komma in i sammanhang där arbete
för andras bästa på alla plan, andligt,
socialt och kroppsligt, ingår i själva essensen av vad man är. En av de saker en
kristen gemenskap erbjuder är just detta,
meningsfull tjänst för andra människor.
Vi lever med det dubbelt goda budskapet
att du betyder något, oavsett hur väl du
lyckats leva i godhet, men att du också får
göra något av betydelse. Det är inte dåligt
alls, och det är något man kan göra här, i
Hestra!

Lars Gunther
Pastor/föreståndare
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- Gudstjänst för barn

Söndax är namnet på Equmeniakyrkan Hestras söndagsskola. Alla barn mellan tre och tolv år är välkomna. Nu
under höstterminen har vi en egen ingång på kyrkans
baksida. Vi deltar alltså inte alls i gudstjänsten som
tidigare. Efter en gemensam samling delar vi upp oss
i mindre grupper. Vi delar med oss av bibelns spännande
innehåll, leker och pysslar. Du som förälder får gärna
komma med och kika på vad vi gör!
För dig mellan tre och tolv år, Söndagar 10.00 - 11.30

PUMA & PUMA XL - Sång med värde
Puma är en svängig barnkör för dig som går i förskoleklass och till sexan. Vi startar med en samling där någon
av oss ledare berättar något, vi ber Pumabönen och
sjunger Pumasången. Sedan övar vi och oftast hinner vi
med att leka lite på slutet också. Alla som tycker det är
roligt att sjunga är välkomna till Puma! Hoppas att du vill
komma och ha roligt tillsammans med oss!
Puma är för dig i förskoleklass-årskurs 2
Puma XL är för dig i årskurs 3-6
Torsdagar 17.00-17.45

TEEN NIGHT - Härligt fredagshäng!
Är du 13 år eller äldre och gillar roliga, fartfyllda eller lugna och mysiga fredagskvällar? Då är Teen Night absolut
något för dig! Vi träffas i Equmeniakyrkan och börjar med
att hitta på något tillsammans som t ex samtalar om livet,
tro, relationer, leker eller spelar något spel. Vi fikar lite
och så har vi en andakt. Ibland är vi tillsammans med
tonår från Gislaved. Vi försöker göra en övernattning
någon gång och på sommaren åker vi på tonårsläger.
För dig som är 13 år och uppåt | Fredagar 19.00-21.00
6
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Start vecka 36 | - alla som vill är välkomna!
Hestrascouter ses i Hestra Missionskyrka | Grimsåsscouter ses i Grimsås Kyrka
Mer info hittar du på www.equmeniakyrkanhestra.se

SPÅRARSCOUT - Spännande 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! Som spårarscout gör
man en massa olika saker, allt från att lära sig att vara
en bra kompis till att göra upp eld. I spårarscout 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.
För dig i årskurs 3 | Torsdagar 18.00-19.00

UPPTÄCKARSCOUT - Gillar du äventyr?

Scout är för dig som tycker om äventyr. Vi gör många
roliga saker ihop som t ex lekar, tävlingar, ger oss ut på
spårningar och andra utflykter. Ofta är vi ute i naturen,
vi lär oss att göra upp eld och laga mat med enkla
hjälpmedel. Vi får lära oss att använda kniv och yxa,
slå knopar och göra surrningar. Varje sommar åker
vi på läger där vi får använda det vi lärt oss under de
vanliga scoutkvällarna. Vi får då umgås, arbeta, ha
roligt och uppleva saker tillsammans. Ett scoutläger är
verkligen årets höjdpunkt!
För dig i årskurs 4-5 | Torsdagar 18.00-19.00

Sveriges största kristna

barn- och ungdomsorganisation
Vi står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och
unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus.
Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det.
På tusen olika sätt.
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2020
Hestra kalender

September

4

Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
Söndax

6

Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

9

Fredag 19.00 Equmenias årsmöte

11

Söndag 10.00 Gudstjänst,
Sång Frank Ambjörnsson, Alexandra Palmquist
och Christina Lindqvist, Söndax

6

Söndag 18.00 Bön och lovsång.
Elisabet Torstensson, Pia och Nicklas Skogsberg.

13 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

2

Onsdag 15:00 Symöte

14 Onsdag 15:00 Symöte

13 Söndag 10.00 Bibelutdelning till Konfirmander,
Lars Gunther, Sång Alexandra Palmquist och
Evelina Nyström, Söndax

18 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
Sång Nicklas och Pia Skogsberg, Söndax

15 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

20 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön,
Drop-in-nattvard

16 Onsdag 15:00 Symöte

25 Söndag 15.00 Årsmöte

18–27 Kyrkokonferens

27 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

20 Söndag 10.00 Gudstjänst, Ebbe Andreasson,
Söndax

28 Onsdag 15:00 Symöte

22 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön,
Drop-in-nattvard
27 Söndag 11.00 Webbgudstjänst
från Kyrkokonferensen
29 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön
30 Onsdag 15:00 Symöte
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Oktober

31 Alla helgons dag 10.00 Gudstjänst,
Lars Gunther
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November
1

Söndag 18.00 Bön och lovsång

3

Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön

8

Söndag 10.00 Gudstjänst, Söndax

10 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön
11

Onsdag 15:00 Symöte

15 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
Söndax
17 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön
22 Söndag 10.00 Gudstjänst,
Sång Evelina Nyström m.fl, Söndax
24 Tisdag 18.00 Kyrkan öppen för bön,
Drop-in-nattvard
29 Söndag 10.00 Adventsgudstjänst, Lars Gunther

Gudstjänst och samlingar i coronatid
När detta skrivs ser kurvorna bra ut i Sverige.
Vi tycks vara på väg ur coronans grepp, men
andra länder lär oss att en andra våg av denna
pandemi inte kan uteslutas. Som församling vill
vi vara med och ta dubbelt ansvar. Dels för att
hindra smittspridning, dels för att människor ska
få sina andliga och sociala behov tillgodosedda.
Människan lever inte bara av bröd.
Konkret innebär detta att vi håller oss till alla
restriktioner och rekommendationer och till til�låtet antal personer. Vi sitter på varannan bänk
med avstånd och har öppnat upp till församlingssalen för att ge extra plats. Tillsvidare har
vi inte vårt reguljära kyrkkaffe. När Söndax startar kommer barnen ha sin alldeles egna samling
på bottenvåningen, utan att träffa resten av
församlingen en trappa upp. Vi får alla ta vårt
ansvar att hålla avstånd samt stanna hemma
om vi har symtom.
Vissa samlingar kommer att direktsändas på
YouTube, som komplement till den fysiska
träffen, vi kan ännu inte säga exakt vilka
datum det blir. Håll ögonen på vår webbplats,
vår YouTube-kanal och vår Facebookgrupp.
En speciell sak är att vi erbjuder drop-in nattvard en tisdag per månad. Då går man mellan
några stationer i kyrksalen där instiftelseord
och andra moment sitter uppsatta. Själva nattvarden tar alla sedan själva med gott avstånd
till de före och efter. Man kan sitta ner så länge
man önskar. Utformningen innebär att också
du som är i riskgrupp ska kunna komma utan
att vara utsatt för smittorisk.
Pandemin har gjort framförhållningen svårare.
Här i programbladet saknas det ibland namn på
medverkande i gudstjänsterna. Men vi jobbar
kontinuerligt med dem och någon blir det!
7

2020
Grimsås kalender

September
22 Tisdag 18:00 Bibelkväll med Evangeliska
		 turistkyrkan, anmälan till Göran Undevall
		 tel: 070-585 6151, begränsat antal platser
27 Söndag 10:00 Gudstjänst, Göran Undevall,
		 Söndagsskola

Oktober
10 Lördag 09-13 Städdag i kyrkan
15 Torsdag 18:30 Scoutgudstjänst
18 Söndag 10:00 Gudstjänst, Göran Undevall,
		 Söndagsskola

November
15 Söndag 10:00 Gudstjänst, Göran Undevall,
		 Söndagsskola

Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare
i Grimsås Missionsförsamling

Sommaren vi aldrig
glömmer….
Sommaren 2020 kommer att gå till historien då vi fick
lära oss två nya ord i vårt svenska språk. Orden jag
tänker på är ”hemester” och ”svemester”. På grund av
Coronapandemin har de flesta av oss fått fira semester
på hemmaplan. Många har också, i sommar gett uttryck
för att de fått en fördjupad syn på vårt land – hur vackert
Sverige egentligen är!
Även lokalt här i Grimsås har vi påverkats av pandemin, t.ex.
så har alla gudstjänster i sommar hållits utomhus som friluftsgudstjänster, i vår vackra kyrkopark här utanför kyrkan.
I år fyller också Grimsås kyrka 50 år. Men det jubiléet har
vi tyvärr på grund av Coronaläget fått skjuta på framtiden.
Även om vi just nu upplever en mycket speciell tid finns
ändå behovet av att få samlas till gudstjänst. Därför kommer
vi i Missionskyrkan under hösten att inbjuda till gudstjänst
i Grimsås kyrka en gång/månad. Vid dessa gudstjänsttillfällen
följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller
trygghetsavståndet. Varannan kyrkbänk kommer att vara
avstängd under hela hösten, så länge restriktionerna består.
Vi vill också här inbjuda er till ”Tisdagskurs special”, tisdag
den 22 september kl. 18.00. Den kvällen kommer vi att
beställa pizzor från en närbelägen pizzeria som kommer att
levereras till oss i Grimsås kyrka färdigslizad och klar att äta.
Pizzorna med sallad och dryck serveras till självkostnadspris.
För att vi ska veta hur mycket pizza som ska beställas
behöver vi få in er föranmälan till detta tillfälle, senast
måndagen den 21 september kl 18.00. Anmälan görs via Epost: g.undevall@telia.com, eller på tel.nr: 070-585 61 51 via
sms:a eller samtal. Alla är varmt välkomna! OBS! Begränsat
antal platser.
För undervisningen denna ”Tisdagskurs special” ansvarar
Teamet från Evangeliska turistkyrkan på Gran Canaria.
Även i svåra tider bär det kristna hoppet oss! Då Herren har
lovat att vara med oss alla dagar till livets slut! (Matt. 18:20)
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Stilla stund med
BARNEN

365

tankar för stora och små.
Prästen Olle Carlsson har skrivit en bok med 365 tankar
och frågeställningar, en för varje dag.
- Det har blivit en daglig vana att samlas en stund och
i lugn och ro berätta för varandra hur vi tänker, känner
och har det. Både barn och vuxna på samma nivå. Det
går nästan inte att beskriva hur roligt och meningsfullt
det känns, säger Olle.
I vår tid med alla mobiler, datorer och spel - då det
alltid händer något och vi så ofta är uppkopplade på
nätet - tar vi oss alltför sällan tid att sätta oss ner för
goda samtal.
Försök att skapa en andningspaus i den brusande
tillvaron, exempelvis i början eller sluten av dagen eller
i samband med en måltid.
Olle Carlsson och hans barn har haft en enkel och
tydlig struktur under samtalen.
1.
2.
3.

Vi sätter oss ner och tänder ett ljus.
Vi läser dagens text tillsammans och försöker
svara på frågan.
Vi svarar i tur och ordning utan att avbryta eller
kommentera varandra.

- Jag hoppas du ska tycka om boken, säger Olle.
9

Berättelser från världen
vill att Gud skulle ge frälsning åt många bland våra folk.”

V

Nordica School
Nordica School är en skola med grundläggande
utbildning för kristna, från olika urfolk i norra
Ryssland. Man träffas i ett antal sessioner på 2-3
veckor på olika platser under drygt två års tid, och
får undervisning av olika lärare. Däremellan finns
det en del hemmauppgifter. Skolan vill utbilda
ledare i de små kristna gemenskaper som finns
utspridda i den nordligaste delen av Ryssland.

B

oris tillhör chanterna och kommer från en familj av
fiskare. ”Jag hörde om Kristus 1993. Mina systrar
och några andra talade med mig, och jag kände en
andlig hunger. Jag drack mycket och livet hade ingen
mening. Jag blev dock på ett underligt sätt räddad från
att frysa ihjäl mitt i ödemarken, då plötsligt någon dök
upp med en snöscooter och tog med mig. Jag förstod att
det var Gud som hörde mitt rop och räddade mig. Senare
gav jag mitt liv till Gud och läste i missionskola och jag
har rest med de nomadiska chanterna och nenets. Jag
10
12

iktor föddes i en liten by. Han och hans fru Natalja
tillhör både chanti och nenetsfolket. 2011 bjöd en
släkting in honom till kyrkan vid påsk. Då var Natalia
redan kristen och läste bibeln i smyg, för att upptäcka
sedan att han också började göra det i smyg! Det året
döptes både Viktor och Natalia. Under sången hände
något. Viktor säger: ”Plötsligt såg jag som i en film saker
som hände i mitt liv, från barndom och senare, där jag
var nära att dö men Gud räddade mitt liv på underliga
sätt. Då min släkting dog 2014 förstod jag att Gud vill
att jag skulle leva och tjäna honom och ta hans plats
som andlig ledare i vår by. Plötsligt vågade jag be högt.
I denna skola hoppas jag hitta andlig styrka och växt.”
Natalia säger: ”Jag hoppas att lära hur jag kan tala och
undervisa mitt folk på ett bra sätt. Jag är tacksam att det
finns en skola som denna.”

O

lga, även hon chantiska, säger: ”Jag har länge
drömt om att läsa i denna skola för att få kunskap
om hur man ska se på Gamla Testamentet i relation till
Nya. Jag vill veta mer om de olika personerna och sammanhang i bibeln, och om hur kristna kan relatera till
andra människor. Jag är övertygad om att denna kunskap kan hjälpa mig i min tjänst att evangelisera bland
mitt folk.”

Vill du vara med och stötta arbetet i Ryssland?
Swisha din gåva till 900 32 86 eller betala via
Bankgiro 900-3286 märk ”Internationellt”.

vide och bambu. Till några av dem har vi fått plantor från
projektet, vi har även fått taggtråd för att hålla djuren
borta. Träden vi planterade växer bra och vi tar hand om
dem noga.
Projektet har också haft en utbildning i den filosofi som
den gamle kungen främjade – ”tillräcklig ekonomi”. Då
fick vi idén att även anlägga en köksträdgård, med olika
grönsaker såsom sallad, koriander, lök, vitlök, citrongräs,
gurkmeja, ingefära, galanga och chili. Det gör att vi har
grönsaker att äta hela året.”

Miljövård i Thailand
Att förändra tänkesätt innebär förändrad praxis – En
berättelse av familjen Twunchalasai

D

uangdet och Guneya bor med sina två barn i byn
Mae Aw. De odlar ris, föder upp grisar och höns,
samt odlar majs. Majsen är deras främsta källa till kontanta inkomster eftersom den är lätt att både odla och
sälja. Men majsodling kräver stora odlingsytor, bekämpningsmedel och kemiska gödningsmedel – vilket försämrar stora jordområden. Dessutom stiger kostnaden för
att odla majs varje år. Därför var Duangdet och Guneya
intresserade av att arbeta i projektet, för att lära sig mer
hållbara odlingsmetoder.
”När vi började delta i projektets möten och dess utbildning i skogsvård blev vi ivriga att lära mer och ville vara
med i aktiviteter för skogsvård i byn, så vi tvekade inte
att avsätta en del av marken där vi odlar majs, till att
plantera träd. Vi började med att anlägga ett bevattningssystem. Sedan planterade vi olika träd och buskar som
mandarin, avokado, banan, mango, passionsfrukt, citron,

Tillräcklig ekonomi är ett begrepp som myntats av Thailands förre kung. Det innebär bl.a. att leva enkelt, med de
resurser som finns tillgängliga på plats och gemensamt
utveckla lokala lösningar i närsamhället. Begreppet kan
tillämpas på individuell, närsamhälles- och nationell nivå.
”De här aktiviteterna är bra för oss och för hela byn,
eftersom vi använder färre kemikalier och vi inte längre
behöver röja ny skogsmark för odling. Projektet hjälper
oss att åtgärda problemen med miljön också, som skogsavverkning och rök från skogsbränder. Även om våra träd
ännu inte har burit frukt – vi har nyligen planterat dem
– har vi en stor mängd grönsaker vilket ger oss bra och
näringsrik mat hela året och minskar våra levnadskostnader.”
Equmeniakyrkan är delaktig i ett projekt för att bevara
den hotade miljön i sex Karenbyar i norra Thailand.

Vill du vara med och stötta arbetet i Thailand?
Swisha din gåva till 900 32 86 eller betala via
Bankgiro 900-3286 märk ”Internationellt”.
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