”Var trygg och tro på mig.
Som en bro över mörka
vatten, ska jag bära dig”
Hämtat ur: Som en bro över mörka vatten
text: Paul Simon | sv. text: Åke Arenhill

Vi minns:

Torbjörn Andersson

Missionskyrkan Hestra • Grimsås | Höst 2017

Missionskyrkan Hestra
Byvägen 5, 330 27 Hestra
Tel. Exp: 0370-335320
Tel. Kök: 0370-335353
www.missionskyrkanhestra.se
e-mail: info@missionskyrkanhestra.se
Församlingsföreståndare
Lars Gunther
Mobil: 0708-73 63 45
e-mail: gunther@keryx.se
Lars nås bäst dagtid ons.och tors.

I DETTA NUMMER
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Vice församlingsföreståndare
Sven-Arne Sveningsson
Mobil: 0706-55 79 98
Ordförande
Andreas Palmquist
Tel: 0706-60 29 41
PlusGiro församlingen: 2 86 98-9
Bankgiro: 123-0234
Swish: 1230 56 26 52

Vi minns vår pastor, Torbjörn Andersson

Missionskyrkan Grimsås
Idrottsgatan 4, 514 70 Grimsås
www.grimsasmission.se

10

rar
d
!
g
u
n
å
g
i
N vi

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.missionskyrkanhestra.se
Ordförande
Peter Gillgard
Tel: 0370-335086

Möt Lars Gunther,
- tilförordnad församilingsföreståndare

12

Viktiga datum att anteckna

PlusGiro Equmenia: 22 65 26-2
Swish: 123 653 72 86
Församlingsbladet
Werner Holgersson
Mobil: 070-5439552
e-mail: werner.holgersson@gmail.com
Markus Lewintus, Hanna F. Bylund,
Conny Palmquist.
Ansvarig utgivare: Andreas Palmquist
I samarbete med:
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12 Vad är på G?

PASTORNS
DET
OFATTBARA
SIDA HAR HÄNT.

Vår pastor och vän, Torbjörn Andersson, har
fått bryta upp från detta livet för att vara hos
Gud. Han avled den 16 juli, 61 år gammal,
efter en kort tids cancersjukdom.
Torbjörn kom till oss i Hestra Missionsförsamling
2008. Han bodde i Tranemo, men la sig vinn om
att, under sin arbetstid, finnas på plats i Hestra.
Torbjörns genuina omsorg om andra, hans skratt,
hans lyssnande omtanke och livsglädje gjorde
honom inte bara omtyckt, utan det öppnade dörrar för Guds rike. Hans hjärta var varmt och han
spred den värmen omkring sig. Torbjörn gjorde
livet rikare för andra. Vi hör nu många berätta,
både barn, unga, gamla, nya svenskar såväl
som ”gammelsvenskar”, vad han fått betyda för
dem. Inte bara för församlingsmedlemmar och
i equmenias barn-o ungdomsarbete utan långt
utanför kyrkans väggar.
Torbjörn var lätt att samarbeta med, någon som
byggde broar också över samfundsgränser, en
uppskattad kollega – men viktigast av allt en
pålitlig make och pappa. Tomrummet han lämnar
efter sig är mycket stort.
Torbjörn hade planer för sommaren ihop med
familjen. Han hade planer för församlingen och
dess utveckling. Han ville fortsätta finnas till
hands för de många människor i olika åldrar,
av olika nationalitet, som han gav ett ovärderligt
stöd. Nu blev det inte så. Varför? Ja, den frågan
ställer vi, men vi har inget svar. Ett svar kan inte

ersätta en närvaro av en människa, men närvaron av Gud kan lindra vår sorg.
Vi är många, som sörjer och saknar Torbjörn.
Vår saknad är på riktigt, men vi sörjer inte utan
hopp. Tack vare Jesu död och uppståndelse lever Torbjörn vidare. När vi bär på det hoppet, kan
våra liv gå vidare. Vi får känna smärtan i saknaden, men också känna tacksamhet. Tacksamhet
för vem Torbjörn var, tacksamhet för vad Jesus
gett honom och det Han vill ge oss alla – evigt liv.
Vi tackar Gud för Torbjörn, och vi innesluter
Doris och barnen med familjer i vår förbön.
Mitt i vår sorg finns vissheten, att vi ska ses igen
och att Torbjörn nu får uppleva helt och fullt det,
som stod på framsidan av sommarens programblad:
”Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig
till vatten där jag finner ro” /PS 23:2.

Hestra missionsförsamlings styrelse
och equmenia Hestra/Grimsås
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MINNESORD | Skrivet av Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare region öst av Equmeniakyrkan

Pastor Torbjörn Andersson, Hestra, har
efter en kort tids sjukdom avlidit söndag 16
juli i en ålder av 61 år.
Torbjörn

Torbjörn efterlämnar
närmast hustru Doris,
barn och barnbarn.

Torbjörn föddes i Herrljunga och studerade teologi på Teologiska Seminariet, Lidingö, 1979-1982 .
1982 ordinerades Torbjörn till pastor
inom Svenska Missionsförbundet.
Första tjänsten blev i Köping-bygdens
församlingskrets fram till 1986, sedan
Tabergs Missionsförsamling och från
1992 – 2008 Tranemo Kinds södra
församlingskrets. Från 2008 fram
till nu har Torbjörn tjänat i Hestra
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Missionsförsamling som pastor och
församlingsföreståndare.
Torbjörn var en omtyckt pastor och
församlingsföreståndare. Han var en
människa som man gärna umgicks
med och han hade en förmåga att
ta kontakt med alla. Han brydde sig
genuint om människor, inte för att han
var pastor, utan för att han bara var
sådan. Det bullriga skrattet var lockande och medryckande och Torbjörn
spred glädje och energi till andra runt
omkring sig bara genom den han
var. Han hade ett hjärta för alla i sin
omgivning, enkel i sin person, enkel
att möta och prata med.
Kom man in i hans närhet kände man
av den värmen och generositeten.
Torbjörn visade respekt för Guds Ord

och var noga med sin personliga andakt, läste Ordet och bad inför dagen
i tjänst och liv.
Han var personlig och fokuserad i
sina förrättningar och hans förkunnelse var inkluderande, varm, Jesuscentrerad, evangelisk och den lyfte
människor.
Torbjörns styrka var hans sociala
kompetens och den omsorg han
hade för andra. Den kompetensen
öppnade dörrar och hjärtan långt
utanför församlingens medlemsmatrikel och den skapade också en grund
för ett framgångsrikt samarbete med
kollegor och medarbetare oavsett
kyrkotillhörighet.
Torbjörn var ”allround” i sin tjänst.
Han har varit kaplan på många scout-

och konfirmationsläger och vågade
pröva nytt som Idrotts- och hockeykonfirmation, men också ekumenisk
konfirmationsläsning. Han engagerade sig för församlingens arbete i
Novolukoml i Vitryssland, där man
bl.a. stöttat barnhem, skolor, äldreboende, sjukhus och kyrkor.
Tillsammans med Svenska Kyrkan
och dess präster har Torbjörn varit
med och byggt upp ett socialt arbete i
samhället och under senare år engagerade sig församlingen och Torbjörn
mycket för flyktingar.
Söndagen då det är parentation för
Torbjörn, så är det signifikativt också
dop för flera av dem som kommit till
tro genom församlingens arbete och
de bibelstudiegrupper som Torbjörn
ledde under våren. I detta arbete
har församlingen tillsammans med

Torbjörn också fått blomma ut på nytt
i sin tro och tjänst.
Torbjörn hade ett stort idrottsintresse
och följde sina barns idrottsutövande.
Som han var som pastor – likadan
var han hemma. En genuin och
älskad familjefar, någon att lita på i
alla lägen, som stod barn och barnbarn nära, som en bästa kompis för
hustrun Doris och bästa pappan för
barnen.
Torbjörn lämnar ett stort tomrum efter
sig, men det är fullt av minnen, kärlek
och tacksamhet till allt det Torbjörn
fått betyda i församling, familj och
samhälle.
/ Peter Bernhardsson, regional
kyrkoledare region öst
av Equmeniakyrkan
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HESTRA KALENDER

September
9		 Lördag 10.00-17.00 Bibelskola i Grimsås.
		 Se separat information.
10 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst,
Lars Gunther, bibelutdelning till konfirmanderna,
sång av Anette Palmquist, Nicklas Skogsberg m.fl.
		 Söndax, Kyrkkaffe.
11-17 Bönevecka
13 Onsdag 18:30 Start för flerspråkig Alphakurs.
		 Information kommer i egen folder.

Oktober
1		 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
		 Lars Gunther, Söndax, Månadsoffer, Kyrkkaffe.
5		 Torsdag 10.00 Bibelsamtal och kaffe.
8		 Söndag 10.00 Tillsammansgudstjänst,
		 Sven-Arne Sveningsson, Söndax, scout,
		 Puma, Insamling till Equmenia, Kyrkkaffe.
15 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
		 Gnosjö Gospel, Söndax, Kyrkkaffe.
19 Torsdag 10.00 Bibelsamtal och kaffe.
21 Lördag 15.00 Auktion.
22 Söndag 15.00 Årsmöte.
29 Söndag 10.00 Gudstjänst, Ulf Södahl,
		 Gideoniterna, Söndax, Utgångskollekt till
		 Gideoniterna, Kyrkkaffe.

17 Söndag 10.00 Gudstjänst, Sven-Arne Sveningsson,
		 Söndax, Månadsoffer, Kyrkkaffe.
21 Torsdag 10.00 Bibelsamtal och kaffe.
23 Lördag 10.00-17.00 Bibelskola i Grimsås.
		 Se separat information.
24 Söndag 10.00 Gudstjänst, Sven-Olle Spång,
		 Söndax, Missionsrutan, Kyrkkaffe.

Bibelskola Grimsås
För undervisning, för- och eftermiddagskaffe behövs ingen anmälan. Önskas lunch
- anmäl senast torsdagen före resp samling
via SMS till 070 585 61 51
eller mail till g.undevall@telia.com.
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2		 Torsdag 10.00 Bibelsamtal och kaffe.
4		 Alla helgons dag 10.00 Gudstjänst med nattvard,
		 Lars Gunther, Sven-Arne Sveningsson, Månadsoffer.
5		 Söndag 18:00 Bön och lovsång.
11 Lördag 10.00-17.00 Bibelskola i Grimsås.
		 Se separat information.
12 Söndag 10.00 Gudstjänst, Klaus Eller,
		 Söndax, Kyrkkaffe.
16 Torsdag 10.00 Bibelsamtal och kaffe.

Basar

och equmenias musikal

när: 25/11 kl.15:00

19 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther,
		 Söndax, Missionsrutan, Utgångskollekt till
		 Vitryssland, Kyrkkaffe.
25 Lördag 15.00 Equmenias basar och musikal
		 framförd av Puma och Puma XL.
26 Söndag 18.00 Gudstjänst, Sven-Arne Sveningsson.

December
3		 Söndag 10.00 Adventsgudstjänst, Lars Gunther,
		 Adventskör, Söndax, Månadsoffer, Kyrkkaffe.
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GRIMSÅS KALENDER

September
17 Söndag 10-15 Församlingsdag på Fjällstugan ’
		Jönköping
23 Lördag 10-17 Lördagsbibelskola
		 Lars Gunther

Oktober
1 		 Söndag 11:00 Gudstjänst
10 Tisdag 18:00 Kursstart
15 Söndag resa till Hällebergskyrkan i Ljungskile,
		 mer information kommer
19 Torsdag 18:30 Scoutgudstjänst
29 Söndag 11:00 Gudstjänst Henrik Manfredsson

November
11 Lördag 10-17 Lördagsbibelskola,
		 Robert Åberg, Lars Eriksson

TACK TORBJÖRN!

Vi känner idag en stor sorg och saknad efter pastor
Torbjörn Andersson, som efter en kort tids sjukdom
nu fått sluta sina dagar här på jorden. Detta alldeles
för tidigt.
Vi minns honom med stor tacksamhet över vad han fick
betyda för oss här i Grimsås. Som pastor i vår ”moderförsamling” i Hestra Missionskyrka tog han sin uppgift
på största allvar. Under åren som gått har han varit ett
mycket stort stöd för oss i Grimås Missionsförsamling.
Under de år som jag hade förmånen att få arbeta tillsammans med honom, möttes vi regelbundet, oftast över en
lunch, för att sedan fortsätta och gemensamt planera för
arbetet i Grimsås. Torbjörn hade ett starkt engagemang
för arbetet i Grimsås, han deltog så ofta han kunde i våra
scoutgudstjänster, övriga gudstjänster och bönesamlingar. Han räckte till för alla! Som kollega i vår ”moderförsamling” i Hestra, var han ett ovärderligt stöd för mig i min
pastorstjänst här i Grimsås.
Torbjörn har gjort stora avtryck i mångas liv, han betydde
så mycket för så många. Därför minns vi honom idag med
stor tacksamhet för allt som han gav oss. Vi lyser frid över
hans ljusa minne!

26 Söndag 11:00 Gudstjänst Göran Undevall
		nattvard

December
3		 Söndag Första Advent, Öppet Hus från 13:00
		 Gudstjänst 17:00
8 		 Fredag 18:30 Julfest
17 Söndag 11:00 Gudstjänst Göran Undevall
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Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare
i Grimsås Missionsförsamling

PERSONALNYTT
Styrelsen har beslutat att anställa Lars Gunther.
Tjänsten är på 30%. Lars predikar två gånger per månad men svarar också för andlig vägledning i många
olika forum. Lars är församlingsföreståndare.
Dessutom anställs Sven-Arne Sveningsson på 15%.
Sven-Arne kommer att predika en gång per månad
men också sköta en del administration.
Båda tjänsterna är tillfälliga och gäller året ut.

TONÅRSLÄGER
Vi har hängt på
Strandgården.
Glada tonåringar
med ledare tycker
att årets tonårsläger
var precis så där
roligt och givande
som det kan bli.
Många skratt men
också fin gemenskap.

Jag pratar västgötska och det är antagligen inte helt optimalt
så här på smålandssidan av gränsen. Till mitt försvar får jag väl
säga att jag trivs väldigt bra just i Hestra. Men det första du hör
när du möter mig är nog detta. Jag är född för lite drygt 50 år
sedan i Borås, uppvuxen i Viared strax utanför stan. När jag var
liten var det en idyllisk jordbruksbygd, men någonstans ska ju
också fabriker ligga.
För att bli lite mer systematisk; jag gick naturvetenskaplig linje
efter gymnasiet och trodde att det skulle vara min inriktning på
livet. Än idag finns intresset för vetenskap kvar, men efter gymnasiet gjorde Gud klart för mig att min främsta uppgift skulle vara
att studera och dela Guds ord. Mina första steg på den vägen tog
jag i Sjömarkens missionskyrka, under några fantastiska år på
80-talet där Gud gjorde mycket.Jag ordinerades till pastor 1994
och har haft tre församlingstjänster förut: Fagersta-Virsbo-Skinnskatteberg, Velanda utanför Trollhättan och, efter ett uppehåll på
några år då jag jobbade som lärare, Guntorp, mellan Göteborg
och Trollhättan. Jag är också webbutvecklare. Redan ett par år
in på 90-talet fick jag smeknamnet itpastorn av Teamevangelisations grundare, hestrabon Åke Geresand.
Mina intressen vid sidan av teologi, vetenskap, datorer och filosofi
är främst historia och basket. Samma dag som jag föddes, ett par
timmar före mig, på samma sjukhus, föddes också kvinnan som
idag är min fru, Marit. Vi möttes dock inte förrän vi var 47. Båda
hade vi upplevt hur våra liv rämnat och på var sitt håll hade Gud
börjat läka oss. Ur askan av det som inte skulle gå sönder, men
ändå gjorde det, har vi fått uppleva något vi aldrig kunde ana.

Förluster är verkliga och sorg är på riktigt. Tomheten efter en
människa som gått bort kan inte fyllas av någon annan. Men
också det mest meningslösa kan få ett värde. På det mest avskyvärda av avrättningsredskap, utstuderat vidrigt i den plågade
det orsakade och utformat för att skapa största möjliga demonstration av den romerska maktens överlägsenhet, där dog min
Herre och Mästare. Men det som såg ut att vara alla slags onda
makters triumf var i själva verket Guds avgörande seger över
dem. Jag ersätter inte Torbjörn. Det kan ingen göra. Men jag tror
att jag tillsammans med er alla kan få se Gud göra fantastiska
saker också nu. Det är min tro när jag går in i uppdraget som
tillförordnad församlingsföreståndare. //Lars Gunther
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DÄR BARN OCH UNGA VÄXER I GEMENSKAP
MED VARANDRA OCH JESUS
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JESUS KRISTUS ÄR HERRE
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Det är Equmenias ledord. Och även om vi är en ung organisation så är det ord med djupa rötter. Orden var
den första kyrkans bekännelse. Och genom alla tider och platser hör vi ihop med dem. Vi är en del av den
kyrkan och vi vill göra vårt bästa för att vara en kyrka med Jesus i centrum som ger plats för barn och unga
utifrån vår tids behov och möjligheter.
10

www.hestrasmu.com
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Viktiga datum i höst!
Häng med på två spännande och givande lördagar!

Söndag 15 Oktober 10.00

Lördagsbibelskola

Gnosjö Gospel

i Grimsås.

Kom och Lyssna!

DATUM OCH UNDERVISARE

Lars Gunther predikar.
Söndax i källaren.

23/9 Lars Gunther
11/11 Robert Åberg och Lars Eriksson

Efteråt blir det kyrkkaffe.

TID: 10-17 vid båda tillfällena.

Varmt Välkommen!

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN...

Alla är välkomna!

Lördag 25 November 15.00

Equmeniabasar & Musikal
Kom och var med på den årliga basaren!
Lyssna på musikalen. Ta en fika och umgås, delta
i tävlingar och köp sedan med dig färskt bröd
från söndagsskolans brödbod. Alla intäkter går till
equmenias barn och ungdomsverksamhet.

Lördag 21 Oktober 15.00

Församlingens Auktion
15.00
15.45
16.00

Lotteriförsäljning mm, servering.
Andakt.
Auktion, Bo Ingvarsson.

Alla bidrag mottages tacksamt. Inlämning sker
fredagen den 21 oktober mellan kl.17.00 – 20.00.

www.missionskyrkanhestra.se

