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Du vänder ditt 
ansikte till mig...



Ledare
Som i din öppna famn...

Olympiska sommarspelen hölls i Rio den 5 
– 21 augusti. Vältränade, målmedvetna och 
kämpande män och kvinnor från jordens alla 
hörn gjorde sitt yttersta för att få en plats på 
segerpallen och få en efterlängtad medalj. 
Det är många som njutit av sändningarna i 
radio och TV.

Tråkigt nog drogs detta 
gigantiska arrangemang 
även med problem 
och svårigheter såsom 
hot om zikavirus och 
dopningsskandaler m.m. 
Ändå är det fantastiskt att 
det uppbådar så stort intresse 
i en hel värld. Jag har tänkt 
på att över denna stora OS- 
fest i Rio, fylld av både 
glädje och problem, har 
den mäktiga Kristusstatyn 
sträckt ut sina händer. Det 
var fint att se statyn i många 
TV-sändningar. Det är som 
om Jesus sträcker ut sina händer och öppnar 
sin famn inför hela arrangemanget.

Statyn började byggas 1922. Den är en 
stark symbol för kristen tro men den är 
också byggd med tanke på 100-årsfirandet 
av Brasiliens självständighet. Då framkom 
olika förslag på hur statyn skulle se ut. Till 
slut föll valet på en kristusstaty med frälsaren 
som står med öppna armar för att visa sin 
kärlek till människorna och på samma gång 
likna ett kors. Statyn var färdig och invigdes 
1931. Den är byggd av täljsten och cement 
från Cementfabriken i Limhamn. Så Sverige 
har varit med och format denna fantastiska 

skapelse med ett så starkt budskap. Statyn, 
som är 38 m hög och 28 m mellan Jesu 
fingerspetsar, besöks årligen av 2 miljoner 
människor.

Nu tror vi ju inte att Jesus är en staty gjord 
av cement. I kyrkan predikar vi att Jesus 
är levande och uppstånden. Han kan bli en 
levande verklighet för dig och mig. Frågan 
är hur levande Jesus är för oss idag? Lars-

Göran Willner, känd 
sångförfattare och verksam i 
Frälsningsarmén, skrev i en 
av sina sånger: ”Vad betyder 
Jesus Kristus för dig, är han 
endast ett namn på Bibelns 
blad? Eller är han aktuell 
än idag, är han livets stora 
verklighet?” Hur är det för 
oss i den sekulariserade tid 
vi nu lever? Är Jesus aktuell 
idag?

Nu ligger en ny termin 
framför oss i kyrkan. 
Välkommen till de olika 

aktiviteterna! Framförallt finns Jesus här och 
kallar på dig och mig. Han sträcker ut sina 
händer precis som statyn i olympiastaden 
Rio. Han välkomnar med orden: ”Kom till 
mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag 
skall skänka er vila.” Matt. 11:28

Jesus öppnar för oss sin famn. Det bästa vi 
kan göra är att vända oss till honom och på 
det sättet få nya livsmöjligheter, nya visioner 
och ett helt nytt liv. ”Som i din öppna famn, 
helig och varm, himlen jag fann i din öppna 
famn!”

Thore Hildingsson

”Du vänder ditt ansikte till 
mig och ler mot ditt barn 

som en mor. 
 Ditt ansikte lyser som 

solen, det är detta som gör 
att jag tror, att du ler emot 

mig som en mor.”
Psalmer och Sånger 831 

Text av Christina Lövestam

RETREAT HJORTSBERGAGÅRDEN
fredag - söndag
11-13 november 2016

Längtar du efter vila och tid med Gud? Upplev en
paus i livsbruset nära naturen, med bön och meditation.

”I DIN HAND LIGGER MINA DAGAR”

Retreatledare: Anders Elfström, 
Pastor, Sjukhuskyrkan Växjö

För anmälan och information kontakta:
Birgitta Nilsson tel: 0472-55 00 29, mobil: 072-36 88 599
eller Cristina Lenells tel: 0470- 839 79
www.equmeniakyrkanvaxjo/verksamheter/retreat



Kalender

 

OKTOBER
Lör 1
9.00

14.00

Kvinnofrukost
”Vad förde mig hit? - Resan till 
Sverige som flykting” 

Gudstjänst med 
omsorgsrådet 
Cicci Hagevi, Arne och 
Marianne Sjöberg

Sön 2 
10.00

Gudstjänst med små och 
stora, nattvard.
Cicci Hagevi, Magdalena 
Gustafsson, Emilia Eriksson, 
John Lindar. 
Barnkör. Bibelutdelning till 
konfirmander.

Tis 4
17.30

Ons 5
19.00-
20.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke.

Flyktens ansikten
Temakväll och fotoutställning. 
Lars Ahlin, fotograf, m fl.

Fre 7
12.30

Studiecirkel 
Handens kraft och tankens flykt 
– vi lappar och lagar det som 
kan användas igen. 

Lör 8 Regionfest i Linköping

Sön 9 
10.00

Gudstjänst
John Lindar. Kören Gloria.

Mån 10
14.00

Angeläget
”Sånger vi gärna minns” 
Jard Samuelsson, kristen 
sångare och låtskrivare

Tis 11
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Fre-Lör Styrelse och 
ungdomsstyrelsedygn

Sön 16 
10.00

18.00

Gudstjänst med nattvard
Hanna Näverbrant från 
Diakonicentrum, John Lindar, 
Sofia Jensdotter.
VM-brasset. 
Efter gudstjänsten information 
om Diakonicentrum

Andrum En stund i stillhet, 
bön och nattvard

Tis 18
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

18.00 Studentträff
Med Universitetskyrkan på 
Café Tuvan.

Ons 19
14.00

RPG i Ulriksbergskyrkan
”Lapp-Lisa i tal och ton”
Annelis Erdtman och Marie 
Allerth. Insamling till Ankar-
Stiftelsen

Equmenia - barn och ungdom

Vi vill vara en plats där barn och unga växer 
i gemenskap med Jesus och varandra.

Barnkör 6-10 år
Är du född 2006-2010 och vill sjunga i kör? 
Då är du välkommen åtta söndagar i höst. 
Kl.10.10-11.10 sjunger, dansar, leker och 
fikar vi. 
Kontakt John Lindar 0708-623752

Scout 7+
Häng med på spännande äventyr! Varje 
måndag kl.18.00-19.30 för dig som är från 
7 år.
Kontakt Louise Thoreson Roth 0703-570765

Girls Only åk 4-6
Keep calm and Girl power. Från kl 14.45 
finns det fika, kl 15.15-17.00 har vi aktivitet 
och andakt. För tjejer i åk 4-6.
Kontakt Magdalena Gustafsson 0761-767796

Action åk 9-1:an på gymnasiet
Tillsammans förändrar vi världen! Går du i 
9:an eller 1:an på gymnasiet och vill att det 
här med Jesus ska vara på riktigt? Då är detta 
gruppen för dig. 6 st fredagar i höst och 10 i 
vår träffas vi kl 16.30-18.30. 
Kontakt John Lindar 0708-623752

Trall och sprall 0+
En mötesplats för föräldrar med sina barn. Vi 
börjar kl 10.00 med en musik och rytmikstund 
och fikar och leker sedan tillsammans. 
Kontakt Magdalena Gustafsson 0761-767796

Söndagsskola 4+
Under gudstjänsten på söndagar kl 10.00 
går vi barn som är från 4 år ner för att leka, 
pyssla och lära oss mer om Bibeln.
Kontakt Magdalena Gustafsson 0761-767796

Mat Halleluja 16+
En matgemenskap för ungdomar i 
gymnasieåldern och äldre. Vi träffas kl.17.30 
på tisdagar och lagar mat och hänger 
tillsammans. 
Kontakt John Lindar 0708-623752

Tonår 13+
Om du som tonåring vill ha något gött att 
göra på fredagskvällen rekommenderar vi 
tonår. Träffa vänner, gör galna saker, häng 
med Gud. En bra start på helgen helt enkelt. 
Kontakt Emilia Eriksson 0730-220277

I Equmeniakyrkan i Växjö finns det konfirmationsläsning tillsammans med 

Ulriksbergskyrkan, Gudstjänst kl 10 med fika och om du vill äta lunch efter är du 

hjärtligt välkommen på after church. Är du intresserad av en bönegrupp är det 
bara att höra av dig till John, Magdalena eller Emilia. Hoppas vi ses i höst! Guds välsignelse 
önskar Equmenia Växjö.



Lör 22
17.00

Konsert på 
Hjortsbergagården
  

Sön 23 
10.00

Gudstjänst 
Cicci Hagevi , Gunilla 
Petersson. Sång av ungdomar. 
  

Mån 24
14.00

Angeläget
 ”Åldrandets konst” 
Lillemor Högerås, 
psykoterapeut och pastor

Tis 25
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Fre 28
14.30

Andakt på Norrelid

Lör 29
16.00

Konsert med brassmusik

Sön 30 
10.00

Gudstjänst
Cicci Hagevi,  Gospel.com.

NOVEMBER
Tis 1
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

19.00 After Work

Ons 2
14.00

RPG i Equmeniakyrkan 
”Vad betyder våra ortnamn?”
Börje Svensson, f.d. folkhög-
skolelärare på Kronoberg

Lör 5 
17.00

Alla Helgons dag 
Gudstjänst med ljuständning 
för avlidna. Cicci Hagevi. 
Musik.

Sön 6 
10.00

Gudstjänst med nattvard
John Lindar, Thore 
Hildingsson. Sång & Musik 
Dan-Inge Olsson.

Mån 7
14.00

Angeläget
”Ord och en liten visa” 
Mary Lou Ward, 
skådespelerska Regionteatern

Tis 8
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Fre 11
12.30

Studiecirkel Handens kraft 
och tankens flykt – vi lappar 
och lagar det som kan användas 
igen.

Sön 13 
10.00

Gudstjänst med små 
och stora. Cicci Hagevi, 
Magdalena Gustafsson, Emilia 
Eriksson.
Scoutinvigning. Barndop. 
Musik Lars Jöneteg med 
stråkforum. 

Efter gudstjänsten 
församlingsmöte

18.00 Andrum En stund i stillhet, 
bön och nattvard

Tis 15
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Ons 16
15.00

Andakt på Hovslund

Lör 19
19.30

Julkonsert till förmån för 
Erikshjälpen

Hjortsberga Gospel

Efter konserten blir det räkafton med 
mycket tilltugg och annat gott. 
Kostnad 250 kr Anmälan till 
Hjortsbergagården.

VM-brasset och FM-brasset från 
Vetlanda.
Sedan 2015 har VM-brasset ett givande 
samarbete med FM-brasset i Vetlanda. 
Hösten 2015 gav vi en gemensam 
konsert i Vetlanda Equmeniakyrka.

Nu, hösten 2016, ger de förenade 
brassen två konserter, en i Växjö och en 
i Vetlanda. Detta sker under helgen den 
29-30 oktober.

Vi inbjuder till Brasskonsert i Växjö 
lördag 29 oktober kl. 16.00. Vi har en 
andakt och tar upp kollekt.

Eric har förutom att vara 
programledare i P2 fått motta Dagens 
nyheters kritikerpris Lagercrantzen 
2015. 

Biljettpris är 125 kr och 80 kr för 
studenter. Du köper dem genom att 
maila till 
john.lindar@equmeniakyrkanvaxjo.se 
eller ring 0708-623752.

Jonas Sandwall och gruppen Folk.
Konserten arrangeras i samarbete 
med Erikshjälpen och med sig har de 
flera gästartister. Kvällen inleds med 
glöggmingel och förutom livemusik 
kommer det finnas möjlighet att få veta 
mer om Erikshjälpens arbete. 
Biljetter till konserten skaffar du 
genom att maila
john.lindar@equmeniakyrkanvaxjo.se 
eller ring 0708-623752. 

Kyrkskjuts
I samband söndag  förmiddagsgudstjänster.

Ring till 073-020 06 83 mellan 
klockan 08.30 – 09.00

After work med den prisbelönta 
radioprofilen, journalisten, poddaren 
och författaren Eric Schüldt. 
Förutom mat och kaffe så kommer 
Eric att bjuda på en kväll som rör 
sig i gränslandet mellan musik, 
kultur och tro. 

                                                    >



Sön 20 
10.00

Gudstjänst med nattvard
Cicci Hagevi, John Lindar, 
Internationella kommittén, 
VM-brasset, dop och 
medlemsvälkomnande.

Mån 21
14.00

Angeläget
”Om känt och okänt i Växjö” 
Samuel Palmblad, enhetschef 
och byggnadsantikvarie 
Kulturparken Småland

Tis 22
17.30

18.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Studentträff
Med Universitetskyrkan på 
Café Tufvan.

Ons 23
14.00

RPG i Ulriksbergskyrkan
Sång och musik av Paul Skoog, 
Furuboda

Sön 27 
11.00
Obs tid!

1:a Adventsgudstjänst 
Cicci Hagevi, John Lindar, 
Magdalena Gustafsson, Emilia 
Eriksson. Kören Gloria.

Tis 29
17.30

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke. kraftkallan.biz/

konsulterade ingenjörer inom elkraftteknik

Annonsera gärna på den här sidan!
Kontakta Magnus Svensson  0705-84 58 00  magnus@saltas.se

Växjö • Ingelstad
Lessebo • Hovmantorp 
Lammhult  • Rottne

E.NILSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Nygatan 30 • VÄXJÖ • 0470-122 27

www.e-nilssons.se

Med lyhördhet och respekt vill vi 
ge goda råd till att ordna allt det 
praktiska runt en begravning som 
ger ett ljust minne inför framtiden.

Med lyhördhet och respekt vill vi 
ge goda råd till att ordna allt det 
praktiska runt en begravning som 
ger ett ljust minne inför framtiden.

www.e-nilssons.seDECEMBER
Fre 2
12.30

Studiecirkel 
Handens kraft och tankens flykt 
– vi lappar och lagar det som 
kan användas igen. 
  

 Lör 3
 13.00
 15.30

Julmarknad
Försäljning och lotteri
Andakt och auktion

Sön 4 
18.00
Obs! 
tiden!

14.00

Gudstjänst med nattvard 
Växjö City Gospel, ,John 
Lindar

Julbord på Hjortsberga 
Anmälan

Mån 5
14.00

Angeläget 
Jultallrik med julens sånger. 
Claes Göran Gunnarsson sång 
och Christina Fritzon, musik.

Ons 7
14.00

RPG i Ulriksbergskyrkan
Julbuffé

    

Vi tar gärna emot gåvor som t.ex. bröd, 
pajer, sylt, saft, auktionsvaror m.m.

Equmeniakyrkan Växjö är en del av Sjukhuskyrkan som finns till för dig 
som patient, anhörig eller anställd på Centrallasarettet och Sigfridsområdet.

Sjukhuspastor Anders Elfström 0470-587692 eller  0702-201090. E-post: 
anders.elfstrom@kronoberg.se



Vi tror inte på paketlösningar.  
Hos oss möter du personliga  

mäklare som ser till just dina behov.  
Det är nyckeln till en lyckad husaffär.

Bäckgatan 16,  Växjö  |  0470-459 94  |  www.a-maklare.se

“Vi tror inte på paketlösningar.  

Hos oss möter du personliga  

mäklare som ser till just dina behov.  

Det är nyckeln till en lyckad bostadsaffär.”

Varje bostadsaffär är unik

Närhet  - vi finns mitt i stan

Trygghet  - goda relationer

Flexibilitet  - vi löser dina behov

besöksadress: Norra Esplanaden 16      tel: 0470 - 74 90 13                 e-post: info@eklundens.se

Atelje Kamera Framkallning

DALBO SKO- & NYCKELSERVICE
- Skoreparationer och nyckeltillverkning
- Batteribyten till kameror, klockor och billarm
- Försäljning av klockor och klockarmband
- Kemtvättsinlämning
- Slipning av knivar och skridskor

Sambandsvägen 4 i Citygross lokaler

Telefon 0470-222 34

Hushållsnära tjänster

Hjälp ute och inne
Ring Ronny Polback 

0470-20 910, 0727-28 00 12 010-709 99 58
0730-22 12 13

www.bilda.nu



Tidningen
Equmeniakyrkan Växjö

Tidningen är tryckt av ett miljödiplomerat tryckeri enligt kraven från svensk miljöbas.

VÄXJÖ
Bergövägen 2, 352 44 Växjö · Tel: 0470-70 64 40

equmeniakyrkanvaxjo.se | info@equmeniakyrkanvaxjo.se

Equmeniakyrkan 
Växjö
Bankgironummer 
950-4580

Equmenia     
Växjö
Bankgironummer 
121-9393

Cicci Hagevi, Pastor
cicci.hagevi@equmeniakyrkanvaxjo.se

Tel: 0709 -72 40 90

John Lindar, Pastor
john.lindar@equmeniakyrkanvaxjo.se

Tel: 0708-62 37 52

Henrik Cederfjord
Kontaktperson för styrelsen
ordf@equmeniakyrkanvaxjo.se   

Thore Hildingsson 
Vice församlingsföreståndare. 
v.forest@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 0703-15 62 49

Annons: 
Magnus Svensson,  
tel. 0705-845800
Manusstopp: 13 Nov 2016

Ansvarig utgivare:
Henrik Cederfjord

Emilia Eriksson, Ungdomsledare
emilia.eriksson@equmeniakyrkanvaxjo.se

Tel: 0730 - 22 02 77

Magdalena Gustafsson, Diakon
magdalena.gustafsson@equmeiakyrkanvaxjo.se

Tel: 0761-767796

David Petersson
Ordförande Equmenia Växjö
ordforande.equmenia@equmeniakyrkanvaxjo.se

Swish 1234 837 845


