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Ledare

Tänker på Petrus och Johannes som får vara 
med om mötet med den lame mannen vid 
sköna porten i Apg 3. Den lame mannen 
bad om allmosa som han brukade göra till 
alla förbipasserande. Men så möttes han av 
något oväntat från Petrus mun: ”silver och 
guld har jag inte men vad jag har ger jag 
dig, i Jesu Nazarens namn stig upp och gå.”. 
Den lame mannen blev frisk för att Petrus 
och Johannes vågade bli använda av Gud. 
Ett enda möte med Jesus kan förändra allt. 
Det gjorde det där vid sköna porten och det 
kan göra det på stortorget i Växjö, i vår tid 
och i vår stad. Historien fortsätter och vi kan 
få vara med. 

FÖLJA MED
Nu är höstens krispiga luft här och 
naturen bjuder på färg och förändring. 
Församlingens verksamhet är i full gång 
igen och vi kliver in i apostlagärningarna 
som vi ska fördjupa oss i under året. 
Apostlagärningarna förknippar jag med 
äventyr, resor, möten och helige ande. Vad 
tänker du på? Förhoppningen är att vi ska 
göra en spännande resa tillsammans men 
också var och en. Inspireras och utmanas 
av det som hände där och då och tro och 
hoppas att det kan hända här idag i vår 
församling och i våra liv. Jesus säger: 
FÖLJ MED, utmanas, inspireras, ställ 
frågor, bli berörd. Följ med på resan genom 
apostlagärningarna och låt det påverka 
dig och din vardag. Låt det påverka vår 
församling och vår stad. 

Ekumenisk gudstjänst 
i Katedralskolan 

Lördag 17 november & 
söndag 18 november

På lördagen  
riggar och fixar vi iordning 

 och avslutar sedan med  
bön och lovsångsgudstjänst  

med nattvard ca 19.00

På söndagen  
firar vi gudstjänst klockan 10.00 med 

efterföljande tilltugg.  
Det blir barngudstjänst parallellt.  

Bjud med alla du känner och be för denna 
ekumeniska satsning

Musik

KÖRDAG
med Dan-Inge Olsson 

27oktober

Välkommen till en dag med sång,  
musik och gemenskap! 

Vi har glädjen att kunna ha Dan Inge Olsson med  
även i år som instruktör.  

Det blir både material från honom själv, så väl 
som från andra kompositörer.  

Dagen avslutas med konsert i kyrksalen 
kl 17.00 

Dagens program:
09:30 Drop in. Kaffe och fralla 
10:00 Nu ska vi sjunga! Pass 1 
11:30 Pass 2 
13:00 Luch 
14:00 Nu ska vi sjunga! Pass 3 
15:30 Genrep 
17:00 Sånggudstjänst med Dan- 
 Inge Olsson och kören

Kostnad: Kördag 250:- för noter och mat 
Anmälan: info@hjortsbergagarden.se  

eller 073 9633961

Kvällen avslutas med RÄKAFTON kl 18:00 
Anmälan senast 22/10  

Pris: 150kr för kördeltagare

Övningstider 
Kören Gloria:  
Tisdagar 19.00 - 20.30 
Kontakt: Annica Claesson & Karin 
Ellström

Estrad och kyrksal
Under oktober månad kommer vi att 

renovera i kyrksalen.  
Lilla salen och estraden ska få nytt golv 

och estraden något större yta.
Vill du vara med och bidra praktiskt är du 

välkommen att kontakta  
Ingemar Roth 0705-37 68 41. 
Vill du bidra ekonomiskt är du 

välkommen att sätta in pengar på  
bg 950-4580. 

Vi ber och hoppas att vi kan bli många 
som kan bidra på olika sätt.

Under renoveringstiden kommer vi att fira 
gudstjänst i Bergösalen en trappa ner  

och vi hoppas att vi alla ska kunna hjälpas 
åt att få plats.  

En härlig invigningsfest av det förnyade 
kyrkorummet blir den första advent  

med mycket sång och musik!

VM-Brasset: 
Onsdagar 18.30 - 20.30 
Kontakt: Leif Pettersson

Den lame mannen förväntade sig det 
lilla, möjligtvis några kronor men fick 
ett förvandlat liv. Den Guden får vi tro 
på, som vill överraska oss och förvandla 
oss och våra medmänniskor. Så låt oss 
kliva på den här spännande resan genom 
apostlagärningarna som inte har någon 
speciell destination men ett mål att vi ska 
möta människor som Jesus gjorde, med 
kärlek och frimodighet. Att vi vågar be 
för våra grannar och jobbarkompisar. Att 
vi sprider hoppet om den levande Guden 
som kan förändra liv. Men vi gör detta 
tillsammans med Gud och tillsammans med 
varandra. 
Tänker vidare på erfarenheten av helige 
ande i Apg 4: ”när de hade slutat be skakade 
marken där de var samlade och alla fylldes 
av den helige anden och förkunnade 
frimodigt Guds ord”. Jag tänker att det är 
så viktigt att vi lever med och i den heliga 
anden, men att erfarenheten ser så olika ut. 
Lätt att tänka att de ska skaka marken som 
i vår text medan det kanske oftare är en 
viskning eller visshet. Men en sak som är 
säker är att det är en hjälpare. De får hjälp 
att förkunna Guds ord. Och en annan sak 
som är säker är att vi behöver hjälp med 
just det. Är så lätt att tänka att predikar gör 
vi ju i kyrkan på söndag, men att predika 
Guds ord är så mycket mer tänker jag. Det 
är att leva våra liv och berätta om Guds 
kärlek med våra handlingar. Att sätta ord på 
varför vi tror på Gud, att kunna berätta vad 
Jesus gjort för dig och för alla, att han är en 
levande Gud som vill möta oss personligt. 
Och då behöver vi hjälp. Den helige ande 
vill fylla oss med mod så att vi kan dela 
med oss av hoppet, till vår granne. Till vår 
värld. 
Så med en bön och längtan att Gud ska 
överraska oss denna hösten, här mitt i 
vardagen i Växjö där vi lever våra liv.  
 - Sara Mellergård 



Equmenia - barn och ungdom Händer i höst
Fördjupningskvällar
i Apostlagärningarna

Under ett år kommer vi att läsa 
Apostlagärningarna (Apg) och i höst 

erbjuder vi fyra kvällar till fördjupning.  
Vi läser, samtalar och funderar. 

Frukt serveras.
Ansvariga är Hans-Bertil Jönsson,  

Cicci Hagevi och Thore Hildingsson.

11 oktober kl. 18.30 - 20.00 
 Apg 4: Kan Gud tystas?

25 oktober kl. 18.30-20.00 
Apg 4-5: Straffar Gud?  

(Om Ananias och Sapfeira)
8 november kl. 18.30-20.00 
Apg 6-7: Trons konsekvenser  
(Stefanos dör martyrdöden)

22 november kl. 18.30-20.00 
 Introduktion till Paulus  

och hans brev i relation till Apg

Den 13/10 är det regionfest för 
Equmeniakyrkan Region Öst 

och stämma för Equmenia Öst
Både fest och stämma hålls i  
Nässjö Missionskyrka

Equmenias regionstämma inleds  
kl. 9.30 med fika och incheckning  

medan Equmeniakyrkans regionfest  
börjar med lunch kl. 12.00.  

Under dagen kommer det bjudas på 
seminarier, förtroenderåd,  
god mat och goda möten.  

Dagen avslutas med en gemensam 
festgudstjänst kl. 19.00.

Anmälan: 
https://equmeniakyrkan.se/kalender/

regionfest-och-stamma-ost/

Räkafton
Lördag 27 oktober kl. 18:00

Pris: 250kr / 125kr för barn
Anmälan senast 20/10 till 

info@hjortsbergagarden.se
eller tel 073 963 3961

JULMARKNAD
Försäljning, lotterier, auktion och 

servering.
Gåvor, hembakat och hantverk tas tacksam 

emot.  
(se notis i kalender för mer info)

13.00 Julmarknad 
15.30 Andakt och bön

Därefter auktion 
Varmt välkommen!

Värmande 
vinterdagar 2019

22 – 24 januari 2019  
inbjuder vi för tredje året till föreläsningar, 
diskussioner, promenader, andakter, musik 

och god mat på Hjortsbergagården. 
2019 års föreläsningar startar med 

Peter Halldorf, pastor och retreatledare, 
verksam på Nya Slottet i Bjärka-Säby 

med temat  
”En sång om frihet – om profeter, 

platslöshet och hemlängtan”. 
på onsdagen kommer Britt Mossberg, fd 
folkhögskollärare med en föreläsning om 

”Madonnor och andra morsor”  
och på torsdagen föreläser Conny 

Karlsson, sjukhuspräst, om  ”När livet gör 
oss illa” 

För information och anmälan, kontakta 
Hjortsbergagården på tel 

073-963 39 61  
eller e-mail  

info@hjortsbergagarden.se.

Scout
måndagar 18:00 - 19:30

| Spårare åk 1-3 | Upptäckare åk 4-6 |
| Äventyrare åk 7-9 |

1/10 
Kårkväll  

med miljön i fokus
8/10 

En insats för miljön
15/10  

Patrullkväll med 
pantfokus

22/10 
Föräldrakväll med hajk- 

och lägerminnen
6/11 

Pyssel inför 
julmarknaden

11/11 
Gudstjänst  

med scoutinvigning

12/11 
Mörkerspårning

19/11 
Pyssel inför 

julmarknaden
24/11 

Julmarknad
3/12 

 Magdas kväll
10/12 

 Scouternas julfest
16/12 

 Gemensam 
julavslutning

VÄLKOMNA!

7 sep | 5 okt | 19 okt | 9 nov | 23 nov

18:00 öppnar vi dörrarna
18:30 serveras det tacos till 

självkostnadspris
19:30 lovsång och predikan



Kalender
OKTOBER

Tor 4 18.00 Ekumenisk vesper i Mariakyrkan
Fre 5 18.00 Tacolov det är fredag

Ungdomssamling
Lör 6 14.00 Nattvardsandakt med omsorgsrådet

Thore Hildingsson Cicci Hagevi m fl
Sön 7 10.00 Gudstjänst med nattvard  

och medlemsvälkomnande
Cicci Hagevi, Annica Claesson och kören Gloria.
Apg 3:1-10 Omsorg om hela människan

Mån 8 14.00 Angeläget 
Att vara ledsagare i Palestina 
Gudrun Ahlgren, socionom, aktiv i Amnesty och 
Palestinaföreningen

Tis 9 17.30 Bönetimma 
Tor 11 18.00

18.30
Ekumenisk vesper i Mariakyrkan 
Fördjupning i Apostlagärningarna (se  notis s.4)

Lör 13 9.00-
11.00

Kvinnofrukost
Att följa sin inre kompass
Författaren Maria EstlingVannestål berättar om sin egen 
resa och om hur var och en av oss kan utveckla förmågan 
att hitta och följa vår inre kompass. 
Maria leder även kurser och samtalscirklar, föreläser och 
driver en podcast.

Sön 14 10.00 Gudstjänst
Sara Mellergård, Ylva Jönsson 
Sång och musik: Elever från musiklinjen på S:t  Sigfrids 
Folkhögskola 
Apg 4:1-22 Kan Gud tystas? 
Offerdag för equmenia nationellt
Församlingsmöte efter gudstjänsten

Fre 19 18.00 Tacolov det är fredag
Ungdomssamling

Sön 21 10.00 Gudstjänst m nattvard
Anders Elfström, Emanuel Tirenå 
Sång&musik: Samuel Petersson m.fl
Apg 4:23-5:11 Ansvar för hela livet

18.00 Andrum
Nattvard i stillhet och bön

Mån 22 14.00 Angeläget
Film om svunna tider i och omkring Växjö
Lars-Göran Rydqvist, fotograf på Smålandsposten

Tor 25 18.00
18.30

Ekumenisk vesper i Mariakyrkan
Fördjupning i Apostlagärningarna (se  notis s.4)

Lör 27 9.30

17.00

Kördag på Hjorsbergagården med Dan-Inge Olsson
se notis s.2 eller www.hjortsbergagarden.se
Konsert på Hjortsbergagården och Räkafton
Dan-Inge Olsson med kör

Sön28 10.00 Gudstjänst
Sara Mellergård, Börje Eidenskog 
Sång&musik: Magdalena Gustafsson
Apg 5:12-42 En modig kyrka

NOVEMBER
Lör 3 18.00 Sånggudstjänst med ljuständning i allhelgona

Dan-Inge Olsson, Kören Gloria, Cicci Hagevi
Sön 4 10.00 Gudstjänst med nattvard

Cicci Hagevi, Thore Hildingsson, VM-brasset
Mån 5 14.00 Angeläget

Vi tyckte så olika – men kom ändå så bra överens
Carl-Olof Bengtsson och Bo Frank, kända lokalpolitiker

Tor 8 18.00
18.30

Ekumenisk vesper i Mariakyrkan 
Fördjupning i Apostlagärningarna (se  notis s.4)

Fre 9 18.00 Tacolov det är fredag
Ungdomssamling

Sön 11 10.00 Gudstjänst med scoutinvigning
Cicci Hagevi, Magdalena Gustafsson 
scouter och ledare
Apg 6:1-8:3 Värt att dö för?

Sön 18 10.00 Gudstjänst tillsammans med UBK  
i Katedralkolans Aula  
Sara Mellergård m fl

18.00 Andrum
Nattvard och bön i stillhet



Kyrkskjuts
I samband söndag  förmiddagsgudstjänster.

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

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

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

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

bildar vi för livet!
0470-78 84 90 • sydost@bilda.nu

Tillsammans

Mån 19 14.00 Angeläget
Kåseri om blommor i vår Herres hage
Göran Wendt, naturvän och floraexpert

Tis20 17.30 Bönetimma
En stund i bön, förbön och omsorg

Tor 22 18.00
18.30

Ekumenisk vesper i Mariakyrkan
Fördjupning i Apostlagärningarna (se  notis s.4)

Fre 23 18.00 Tacolov det är fredag
Ungdomssamling

Lör 24 13.00

15.30

Julmarknad 
Försäljning, servering, lotterier, andakt och auktion 
Under marknaden är serveringen öppen
Missionsauktion 
Du får gärna skänka gåvor som t.ex. bröd i olika former, 
saft, sylt o marmelad, ostbitar till vårt prästostlotteri och 
saker som kan säljas på auktionen. Gåvorna lämnas i 
kyrkan fredagen 23/11 från klockan 17.00. 
Vill du hjälpa till som lotteriförsäljare under marknaden 
i de olika stånden. Säg till Lisbet Eriksson. 
Vi skänker 10% av omsättningen till något 
biståndsprojekt genom Equmeniakyrkan.

Sön 25 10.00 Gudstjänst
Sara Mellergård, Louise Toreson Roth 
Sång&musik: Susanne Hallström
Apg 8:4-40 Ny riktning!

Tis 27 17.30 Bönetimma 
En stund i bön, förbön och omsorg

DECEMBER
Sön 2 11.00 1:aAdventsgudstjänst

Sara Mellergård, Cicci Hagevi 
församlingens sångare och musiker

Mån 3 14.00 Angeläget
Jultallrik och allehanda musik i adventstid
Ingemar Hedberg, accordeonist, berättar och musicerar

Tis5 17.30 Bönetimma
En stund i bön, förbön och omsorg

Tor 6 18.00 Ekumenisk vesper i Mariakyrkan



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

kraftkallan.biz/
konsulterade ingenjörer inom elkraftteknik

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.se

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



    
Tidningen
Equmeniakyrkan Växjö

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

VÄXJÖ
Bergövägen 2, 352 44 Växjö 

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

Sara Mellergård, Pastor
saramellergard@equmeniakyrkanvaxjo.se 

tel. 0709 - 94 57 42

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: 11 november

Ansvarig utgivare:
Henrik Cederfjord

Magdalena Gustafsson
Diakon 

magdalena.gustafsson@equmeniakyrkanvaxjo.se 
tel. 0761-76 77 96

Elin Chamoun 
Ordförande Equmenia Växjö
ordforande.equmenia@equmeniakyrkanvaxjo.se

Swish 1234 837 845


