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Du är mer än du anar



Du är mer än du anar
Inför det svåra våndas jag. Inför det okända 
är jag osäker. Inför en bedömning krymper 
jag. Vem tror jag att jag är? Varför skulle jag 
klara testet? Vem vill ha mig? 

Tänker alla människor så, för att vi är skapade 
så? Har Gud gjort mig med en känsla av att 
inte räcka till, känslan av att jag borde mer 
eller borde något helt annat? 

Nej, så kan det inte vara. 
För då skulle ju Gud vara en 
förtryckande gud som vill 
sätta mig på plats och få mig 
att krympa. Den guden tror 
inte jag på. När Gud hade 
skapat människan gav han 
henne ansvar och råg i ryggen 
och han såg att det var gott. 
Det är ju som en refräng i 
skapelseberättelsen ”och Gud 
såg att det var gott.” Gud tror gott om mig, 
om dig. Ändå är det ju så svårt att tro att jag 
duger. Vem tror jag att jag är? Vem tror du 
att du är?

Ibland när jag går tillbaka till gamla 
predikningar som jag hållit så återkommer 
detta ofta – att vi är älskade av Gud, 
villkorslöst. Säkert återkommer det för 
att det är mitt livs övning att våga tro det. 
När jag läser Bibeln så märker jag att den 
vill säga mig att djupast är vi skapade och 
älskade av Gud. Det är själva kärnan i vår 
identitet. Guds kärlek är utan villkor, det 
räcker att vi är. Vi är alla skapade som ett 
uttryck för Guds kärlek och därför är vi till 
för godhet. Vi får göra det vi gör för att vi 
redan är älskade, inte för att få bli älskade.  
Det Gud har skapat mig till, i mitt centrum, i 
min kärna, där är jag allting.

Denna kärna utsätts hela tiden för tryck från 
olika håll då vi förväntas göra och tillföra 
något. Då fäster vi värdet utanför själva 
kärnan och blir istället någonting, som mer 
i en sak, ett ting. Och plötsligt definieras vi 
utifrån periferin, skalet - vad vi kan, hur vi 
ser ut, vad vi gör, hur mycket vi tjänar, vad vi 
har på oss, vad andra säger om oss, vad vi har 
för upplevelser att berätta om… Och när vi 

misslyckas med att bli någonting 
så blir vi istället ingenting. 

Varje dag utsätts jag för krafter 
som trycker på mot kärnan och 
vill förminska den. Som säger 
att ”kärleken inte är för mig”, att 
”först måste jag…”, eller ”innan 
du är älskad så…” Det är röster 
som säger mig att jag inte duger, 
att jag behöver vara eller göra si 
och så för att bli ”rätt”. 

Jag vill öva mig i tilliten att Gud aldrig 
överger mig eller dig, sin skapelse. Det som 
drabbar oss i livet kan göra oss illa, men 
det kan aldrig föra oss bort från Gud. Ändå 
vet jag att vi kan förlora kontakten med oss 
själva, med Gud och med det djupaste i vår 
existens. Då är det svårt att skilja på vad som 
är centralt och vad som är perifert i livet. Om 
vi lever mer i periferin än i centrum måste 
vi hela tiden försvara oss eller kämpa för att 
leva upp till idealen. Men om vi övar oss 
att leva ur vårt centrum, då vet vi att vi är 
älskade, skapade av Gud. Då kan vi leva som 
mottagare, inte med ett krav att ge vidare, 
men med möjligheten att ge ut just för att vi 
redan är älskade, förlåtna.

Du är mer än du anar. Du är skapad och 
älskad av Gud. Det är allting. 

Cicci  Hagevi, pastor
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Fotbollsläger
Välkommen att bidra till Equmeniakyrkans 
insamling ”Tänd ett ljus” mellan första 
advent och sista januari. Det kan du göra 
på i gudstjänsten första advent eller 
vid julspelet på julafton kl. 11:00. 
Equmeniakyrkan Växjö har valt att särskilt 
satsa på fotbollsläger för ungdomar i olika 
länder.  Det belopp som samlas in i kyrkan 
i Växjö under ”Tänd ett ljus”-perioden 
kommer att 4-dubblas med hjälp av 
pengar som kyrkan förmedlar utifrån sitt 
engagemang i Erikshjälpens Second Hand-
försäljning.  När den totala summan skickas 
in till Equmeniakyrkan kommer vi i Växjö 

att meddela 
att medlen ska 
användas till 
de fotbollsläger 
i Kongo, 
R y s s l a n d , 
K a l i n i n g r a d 
och Litauen 
som planeras 
inför sommaren 
2015. 

En annan berättelse är från Litauen. De 
reformerta församlingarna i Vilnius och 
Kaunas anordnade ett fotbollsläger i 
Kedainiai. Kärntruppen var ett lag från 
vardera staden, som församlingarna byggt 
upp tillsammans med fotbollsklubbar, men 
även andra ungdomar erbjöds plats. Från 
Växjö skickades Tilda Jönsson som ledare 
(ingen fotbollstjej men ett energiknippe 
av rang). Totalt har mer än 1000 barn och 
ungdomar fått göra det de gillar bäst – att 
spela fotboll. Under lägerveckorna får de 
också näringsrik mat, uppleva varm och 
kärleksfull gemenskap, en skapande atmosfär 
och höra talas om Jesus.

Julmusik
Advent och jul är högtider som har inspirerat 
många musikskapare till fantastisk musik. 
Genom sångerna blir vi berörda av julens 
kärleksbudskap och musiken inspirerad av 
densamma ger oss värme och sinnesro. 
Kom! Sätt dig lite närmare, låt oss uppleva 
julens sånger tillsammans!  

Söndag 21 dec 17:30
Övning inför julspel på julafton 11:00

Måndag 22 dec 18:00
Julkören övar under ledning av Karin 
Ellström inför julafton 23:00

Lördag 6 december
13.00 

Julmarknad med Lotterier och   
Servering

15.30 
Andakt & Missionsauktion

Vi tar gärna emot gåvor som t.ex 
Bröd, Pajer, Sylt, Saft, 

Auktionsvaror mm
Lämnas i kyrkan fredag 5 december 

från kl 17.00

Varmt välkomna och 
Tack för era gåvor!

Julmarknad



Kropp, själ och ande samtidigt
I Paulus text till korintierna (1 Kor 12:14-16) 
används ett rikt bildspråk om hur kroppens 
olika delar är beroende av varandra. Hur 
foten inte kan säga att den inte är en hand 
och därför inte hör till kroppen och om 
örat säger ”jag är inget öga, jag hör inte till 
kroppen, så hör den likafullt till kroppen”.  
Texten är vi kanske vana att tolka som en 
bild av hur vi som församling, kyrka eller 
medmänniskor hör ihop. Men med tanke 
på att vi som skriver denna reflektion, är 
sjukgymnaster/fysioterapeuter skulle man 
kunna förvänta sig 
en något annorlunda 
reflektion kring 
kroppslighet och 
andlighet utifrån 
texten. 

I vår yrkesroll är vi 
vana att tänka på hur 
kroppen fungerar 
och används 
som verktyg för 
att utföra olika 
uppgifter, hur olika 
delar hänger ihop med varandra och hur 
rörelser blir till. För oss skulle texten från 
Paulus brev till korintierna kunna innebära 
en beskrivning av det vi ser i vårt dagliga 
arbete, där vi ser på kroppen som en 
helhet; ”Lider en kroppsdel, så lider också 
alla de andra. Blir en kroppsdel hedrad, så 
gläder sig också den andra”(1 Kor 12: 26)  
 
En rörelse i en del av kroppen påverkar hur 
rörelsen blir i alla de andra delarna i kroppen i 
en förunderlig koordination som hänger ihop 
hela vägen från fötterna upp till käkarna och 
där alla muskler och leder måste samarbeta 
för att rörelsen ska bli skonsam och inte slita 
på kroppen. Alla delar lika viktiga; fötterna, 
knäna, höfterna, bäckenet, ryggradens alla 

72(!) leder, skuldrorna, huvudet, käklederna. 
Musklerna som är till för att utföra rörelsen 
är styrda från hjärnan genom vårt fantastiska 
nervsystem där vi själva på många sätt kan 
styra vad som ska ske. Men det slutar inte 
där. 
 
Som människor är vi aldrig bara en fysisk 
kropp utan vi är alltid en levd kropp som 
upplever, känner och ständigt samspelar 
med vår omgivning. Vi är alltid kropp, själ 
och ande samtidigt och kan aldrig bara vara 

det ena eller det 
andra. Vi är skapade 
av Gud och därför 
bär varje kropp en 
helighet i sig.  

Kroppen är en 
förutsättningen för 
att människan ska 
kunna vara ett jag 
och det är genom 
vår kropp som vi  
har tillgång till vår 

omgivning och varandra – och till Gud. 

Idag, när kroppslighet mycket handlar om 
utseende och att vara kropp för andras 
åskådan, funderar vi på om vi kanske har 
glömt bort kroppen som en viktig aspekt av 
andlighet?  Vi kanske kan börja fråga oss 
hur vi har det med vår relation till vår egen 
kropp? Kan det vara så att om vi låter oss 
uppskatta, innesluta och bekräfta alla delar 
av vår kropp som den fantastiska skapelse 
den är, kan då vår kroppslighet och vårt 
varande i kroppen hjälpa oss att öppna upp 
för vår tillgång till Gud? 

Sofia Backåberg och Anna Kimming
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Nu lider snart höstterminen för barn- och 
ungdomsgrupperna i equmenia emot sitt slut. 
Det har varit en härlig termin som innehållit 
allt ifrån hajk till spelkafé.Vi har varit ett 
50-tal barn, ungdomar och unga vuxna som 
har träffats regelbundet under hösten i olika 
grupper i kyrkan.

På måndagskvällarna har scouterna träffats 
nere i scoutlyorna i kyrkan. Vi är nu 20-25 
scouter i vår kår vilket är en stor glädje. 
Den 19 okt hade vi equmeniagudstjänst 
där scouterna 
medverkade med 
bl.a. sång och 
musik. Vi hade även 
glädjen att inviga tre 
nya scouter. Under 
september träffades 
vi ute på SMU-bo 
där vi bl.a. lagade 
mat över öppen eld 
och hade spårningar. 
Höjdpunkten under 
hösten var när vi 
hade en hajk och 
sov över i vindskydden på SMU-bo.  

Varannan fredagkväll träffas ”Thank God 
it’s Friday” i kyrkan. Vi är ett gäng på 7-10 
personer som brukar träffas och skratta, 
leka, prata och be. En av höjdpunkterna 
under hösten var när vi övernattade på 

Hjortsbergagården. Vi fick en trevlig kväll 
tillsammans runt lägerelden.

Under hösten har även ”Mat Halleluja” 
och söndagsskolan fortsatt att träffas. Båda 
grupperna har givit upphov till både skratt, 
samtal och bön vilket har varit väldigt roligt. 

Efter jul och nyår så drar equmenia igång 
igen v. 4. Då ser vi fram emot en ny termin 
som bl.a. kommer att innehålla scoutlägret 

”Klockrent” och 
mycket annat. 
Självklart vill vi 
bli fler, så om 
du som känner 
någon som skulle 
vara intresserad 
av att vara med 
- bjud gärna in! 
Och om du själv 
känner dig sugen 
att vara med så 
är du hjärtligt 
välkommen.

Jag vill även passa på att tacka alla ledare 
som varit med under hösten. Ni gör ett 
fantastiskt jobb för både vår församling och 
de barn och ungdomar som kommer hit!   

John Lindar, ungdomspastor

Du är välkommen till:
Scout/Himlakul - måndag 18:00-19:30. Ålder 7-12 år.

Mat Halleluja, Amen - tisdag 17:30-20:00. Gymnasie- och studentåldern.
Thank God it’s Friday - varannan fredag 19:30-23.00. Ålder 13 +.

Söndagsskola - Varje söndag  kl 10.00



Tankar för dagen
En sak som jag älskar att göra är att sitta på 
centralstation och titta på människor. Ibland 
gör jag det med min flickvän, ibland med en 
kompis och ibland är jag ensam. Jag älskar 
det därför att jag då kan sitta på en bänk och 
vara åskådare. Åskådare till människomöten, 
åskådare till vardagsliv 
och åskådare till pulsen i 
vår huvudstad. 

När jag tittar på 
människorna försöker jag 
göra mig en bild av vem 
personen är. Vad jobbar 
hon med? Undra hur hans 
liv ser ut? Och vad han gör 
på sin fritid? Frågor som 
jag baserar på hur personen 
klär sig, rör sig osv. Men 
hur mycket jag än tittar 
på personerna och vilka 
de möter där på stationen 
så kommer jag inte att få 
veta mer. Jag kommer bara att vara en passiv 
åskådare till deras liv. Hur detaljerad min 
analys än är så kommer den ändå inte att ge 
så mycket mer än vad jag anar.

Det kan vara så att jag är den ende som gör 
på det här sättet, Jag kan vara den ende som, 
om jag har tid över, går till centralen för att 
titta på människor. Kanske är jag den ende 
som placerar in folk i olika fack. Eller så är 
jag inte den ende som placerar in folk i fack, 
baserat på min upplevelse kring en människa. 
Men jag tror att vi är många som gör så, och 
ibland också tror att vi känner människor 
utan att egentligen känna människan bakom 
det yttre. Vi är snabba på att skapa oss en bild 
av de människor vi möter. Är det en människa 
vi sällan träffar, så gäller den första bild vi 
fick av personen. 

Men vad händer när vi får en roll som vi inte 
vill ha? När vi blir den jobbige/a i fikarummet 
som tjatar om disk fast vi bara vill skapa en 
fin atmosfär att vila ut i. Eller om vi får en 
roll som den blyge i större sammanhang, när 
vi egentligen så gärna vill vara den som är 

framåt och tar för sig. I 
sådana situationer kan 
vi tänka för oss själva 
” jag är så mycket mer 
än de anar”. 

När vi möts i en 
församling tror jag 
att dessa tankar är 
viktiga. Vi måste 
skapa en trygghet i 
våra församlingar som 
tillåter att vi kan ändra 
på den bild vi ”fått på 
oss”.  Församlingen 
kan få vara en plats där 
vi vågar ”provprata” 

kring vår tro för att sedan antingen hålla fast 
vid åsikten eller ändra den. Församlingen 
kan få vara en plats där vi får pröva våra 
vingar i olika uppdrag och där perfektion inte 
är det viktigaste.

I Guds ögon är vi med våra brister och 
tillkortakommanden redan perfekta! Om vi 
tittar på oss själva och på varandra ser vi 
inte så sällan brister. Om Gud ser på oss, ser 
han perfekta människor som han älskar så 
otroligt mycket. Hur vi ska se på oss själva 
och varandra kan bara vi bestämma. Men 
Gud ser på oss och säger: Du är vackrare än 
du anar, du är viktigare än du anar och du är 
mer älskad än vad du anar. 

Oscar Elfström,  
pastorskandidat på stationsbänken
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Retreat – i julklapp och i januari
Längtar Du efter vila och tid med Gud? 
Vid tre tillfällen i vår erbjuds du att vara 
med på retreat på Hjortsbergagården. En 
retreat innebär delad tystnad och stillhet; 
en paus i livsbruset nära naturen, med 
bön och meditation. Första tillfället är en 
endagsretreat lördagen den 24 januari med 
temat ”Att resa sig upp”. Ledare är Gunnel 
Noreliusson, pastor och utvecklare inom 
Equmeniakyrkan, region Öst. Vid de två 
följande tillfällena, i slutet av februari och i 
början av maj, erbjuds 3-4 dagars retreater. 
För mer information och anmälan: 
w w w . e q u m e n i a k y r k a n v a x j o . s e /
verksamheter/retreat 
Det kan vara en välkommen julklapp 
att få möjlighet att delta i en retreat på 
Hjortsbergagården. Vill du veta mer om ett 
sådant presentkort, ring Birgitta Nilsson, 
0723-688 599. 

Nyårsfirande
Skulle du vilja fira nyårsafton med 
andra i en enkel gemenskap? Kanske ett 
knytkalas där vi hjälps åt med mat och 
gemenskapsaktiviteter? Eller att vi beställer 
något att äta? Här finns inga åldersgränser 
utan mer en längtan efter gemenskap. Om 
du är intresserad av att avsluta det gamla året 
och hälsa det nya i en sådan gemenskap kan 
du höra av dig till Cicci Hagevi eller Thore 
Hildingsson (se tidningens baksida). Om 
intresse finns fortsätter vi vår planering.

Gemensam bön i 75 länder
Varje år samlas människor till ”Bönevecka 
för kristen enhet” och 2015 sker det den 
18-25 januari. Böneveckan är på många 
platser den mest uppmärksammade 
ekumeniska händelsen under året. 

Sveriges kristna råd och Svenska 
bibelsällskapet översätter och bearbetar det 
internationella grundmaterialet som i år 
tagits fram av det kristna rådet i Brasilien. 
Temat 2015 är ”Ge mig något att dricka”. 

Utgångspunkten för temat är 
Johannesevangeliets fjärde kapitel som 
handlar om mötet mellan Jesus och den 
samariska kvinnan. Jesus säger till kvinnan: 
”Ge mig något att dricka”. Samtidigt 
erbjuder han henne det ”levande vattnet”, en 
inre källa som ger evigt liv. Kvinnans liv blir 
aldrig detsamma. En nyhet för i år är att fem 
sånger kopplade till temat och gudstjänst har 
översatts till svenska.

Vad vill Du läsa om i tidningen 
under 2015?

tidningen@equmeniakyrkanvaxjo.se



Kalender

Telefonbibeln
Lyssna på dagens bibelord

0470-241 00

Kristen Närradio 102,4
Gudstjänster söndagar 16.00-17.30 

www.vaxjonarradio.se

DECEMBER 

Mån 1
14.00

Angeläget Unga pianister 
Helene Olaison och elever från 
Kulturskolan

Tis 2
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Lör 6

13.00
15.30

Julmarknad och missionsauktion
Basar, servering, lotterier
Andakt och därefter auktion
- se notis

Sön 7 
11.00

14.00

Gudstjänst med nattvard 
Cicci Hagevi, Olle Sandvall
Musik: Gospelpunktkom

Julbord på Hjortsbergagården 
www.hjortsbergagarden.se  

Tis 9
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Sön 14 
11.00

13.00

Ljusgudstjänst med stora & små 
Cicci Hagevi, John Lindar

Julfest för Equmenia Växjö 

Ons 17
19.00

Luciakonsert med Katedral-
skolans musiktillägg under ledning 
av David Newkumet,
John Lindar 

Lör 20
18.00

Julkonsert med kören Gloria, barn 
och ungdomar, solist: Ida-Maria 
Ellström, under ledning av Helene 
Olaison, Gunnar Pettersson 

Sön 21 
11.00

Gudstjänst 
Gunnar Pettersson, Börje 
Eidenskog

Ons 24 
11.00

23.00

Julspel med stora och små 
Cicci Hagevi

Julbön Cicci Hagevi, Julkören 
under ledning av Annica Claesson 
och Karin Ellström

Fre 26
14.30
16.00

Andakt 
på Norrelid 
Julandakt Cicci Hagevi

Sön 28 
11.00

Gudstjänst 
Cicci Hagevi
Sång: Sofia Sporre med vänner

28 dec- 
3jan

Nyårsläger för tonåringar  
med Region Öst

Ons 31 Gemensamt nyårsfirande
Thore Hildingsson
- se notis

”Och detta är tecknet för er: ni 
skall finna ett nyfött barn som är 

lindat och ligger i en krubba.”
Luk 2:12
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Kyrkskjuts
I samband söndag  förmiddagsgudstjänster.

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

JANUARI 

Tor 1 
17.00

Nyårsgudstjänst 
Kyrkorna Tillsammans i 
Ulriksbergskyrkan 
Gunnar Pettersson och 
församlingens pastorer

Sön 4 
11.00

Gudstjänst med nattvard 
tillsammans med Maria församling.  
Åsa Ingvert, Gunnar Pettersson. 
Sång: Gunilla Nolemo

Sön 11 
10.00
OBS 
tiden!

Gudstjänst 
Anders Elfström, Gunnar 
Pettersson. 
Sång: Susanne Hallström
Utgångskollekt Sjukhuskyrkan 
och information vid kyrkkaffet 

18 - 25 Ekumeniska Böneveckan
- se notis

Sön 18 
10.00

18.00

Gudstjänst Bibelns dag 
De 5 B:na och Bön i Bibeln
Cicci Hagevi, AnnSofie Svensson. 
Sång: David Peterson med vänner.

Andrum En stund i stillhet, bön 
och nattvard Cicci Hagevi

Mån 19
14.00

Angeläget Gamla bortglömda 
småländska seder Karin Nilsson

Tis 20
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Fre 23
18:00

After Work Music
John Lindar och David Peterson

Lör 24 Endagsretreat 
på Hjortsbergagården
Gunnel Noreliusson, Region Öst
- se notis

Sön 25 
10.00

Gudstjänst Bön i vardagen
John Lindar, Thore Hildingsson 
Musik: VM-brasset.

Tis 27
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

FEBRUARI 

Sön 1 
10.00

12.00

Gudstjänst med nattvard Bön 
i gemenskap Gunnar Pettersson, 
Susie Bjelkvik
Sång & Musik: familjen Gårsjö.

Årsmöte för Equmenia Växjö

Mån 2
14.00

Angeläget Jorden runt med böcker 
Caroline Nelander

Tis 3
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Lör 7
15.00

Församlingens årsmöte

Sön 8 
10.00
16.00

Gudstjänst Bön i helande

Växjö Gospelfest i konserthuset
- se notis om övningar
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0472-550136  www.hjortsbergagarden.se

Angeläget i vår
Programmet för vårens eftermiddagsträffar 
varannan måndag kommer att innehålla 
många intressanta föreläsningar med både 
kända och okända gäster. Vi inbjuder nu 
till den första samlingen måndagen den 
19 januari kl. 14:00. Vi avslutar terminen 
med en vårutflykt till Korrö den 11 maj. 
Bland de medverkande under våren 
finns både museipedagog och konditor, 
riksspelman, landslagstränare (ev.) och 
psykolog. Vi har i höst haft uppemot 35-40 
besökare per samling, varav många kommer 
regelbundet - och alltfler upptäcker vårt 
innehållsrika program. Vårens program 
finns i kyrkan och kan beställas på  
info@equmeniakyrkanvaxjo.se och känn dig 
välkommen till Angeläget. 
Programmet i höst avslutas den 1 december 
med musik av Helene Olaison och hennes 
unga pianoelever. Då äter vi också en 
jultallrik.
Arbetsgruppen för Angeläget

Växjö Gospelfest 2015
Nu är det dags att öva inför Växjö Gospelfest 
2015! Gästsolist och körledare är Patrice 
E Turner från New York. Vill du vara 
med och sjunga ska du boka in följande 
övningstillfällen redan idag: Söndagarna 18, 
25 januari och 1 februari samt lördagen den 7 
februari kl. 14-18 i Ulriksbergskyrkan. 
Söndagen den 8 februari är det genrep  
kl. 14:00 i Konserthuset. 
Gospelfesten börjar kl. 18:00.  Du anmäler 
dig via: www.sensus.se. Välkommen att vara 
med!

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@ltkronoberg.se

Julbord
Varmt välkomna till Hjortsbergagården på 
Julbord den 7 december kl.14:00
Årets värd är Eigert Pettersson från Åseda. 
Det bjuds på god mat, härlig julstämning 
och gemenskap.
Passa på att bjuda med släkt och vänner 
och visa vår nyrenoverade gård.
Pris 350:- Anmäl senast 1/12 
Välkomna 

After Work Music
Fredagen den 23 Januari kl 18.00 är det 
premiär för ”After work music”. Nu kan du 
bjuda med vänner och bekanta i alla åldrar 
på denna vidareutveckling av After work 
konceptet. Kvällen kommer att innehålla 
musik, mat, gemenskap och en stund av 
eftertanke. Ingen föranmälan behövs, maten 
betalar man på plats. Välkommen! 
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Brev till riksdagsledamöter 
Equmeniakyrkan Växjö, genom dess styrelse, 
vill först lyckönska dig till ditt ansvarsfulla 
uppdrag som folkvald (för Kronobergs län/
red. anm). I den nu avslutade valrörelsen 
kom frågor 
kring fred 
och säkerhet 
att spela 
en ganska 
undanskymd 
roll. Den 
diskussion 
som förts 
har nästan 
helt handlat 
om pengar till det svenska militära försvaret. 
Vi har hört argumentet att det försämrade 
läget och Rysslands aggressiva inställning, 
demonstrerad i Ukrainakonflikten, motiverar 
högre försvarsutgifter, och kanske en 
anslutning till Nato. Andra har anfört att 
en ökad militär aktivitet i Östersjöområdet 
tvärtom skärper motsättningarna 
och påverkar vår säkerhet negativt. 
 
Som örsamlingsmedlemmar och medborgare 
har vi olika bedömningar i denna fråga. Men 
vi är däremot eniga om att militär beredskap 
endast är en faktor i strävandena att bevara 
vår självständighet och bidra till en 
fredligare värld. Mänskliga rättigheter och 
demokrati är grunden för vårt engagemang 
i världen och avgörande för att skapa global 
säkerhet. Vi vill med detta brev fästa Din 
uppmärksamhet på att det finns många 
alternativa handlingsvägar.

Vår säkerhet hotas bland annat av knapphet 
på naturresurser, klimatförändringar och 
sårbarhet i kommunikationstekniken. Vi 
måste kunna möta dessa, och framför allt 
bör vi lägga stor vikt vid att förebygga att 

olika slag av konflikter utvecklas till våld 
och krig. Under de senaste decennierna har 
många erfarenheter gjorts. Förebyggande 
och förtroendeskapande verksamheter ger i 
många fall mycket goda resultat. Det handlar 

om bland 
annat aktiv 
d i p l o m a t i 
och medling, 
d i a l o g , 
samverkan 
i n o m 
kultur och 
fo r skn ing , 
ekonomiskt 
s a m a r b e t e 

och vänortsutbyten. Vi menar att sådana 
möjligheter föreligger såväl i vårt närområde 
(Östersjöregionen) som i mer avlägsna delar 
av världen.
…

Vår avsikt med detta brev är inte att påverka 
Dig att rösta på ett visst sätt, inte heller 
att plädera för lägre eller högre anslag till 
Sveriges militära försvar. Men vi – liksom 
vår nationella Kyrkokonferens 2014 – ser 
det som ett demokratiskt grundkrav att också 
andra sätt att säkra vårt oberoende och bidra till 
en fredligare värld kommer upp på agendan. 
Det finns mycket underlag att hänvisa till: 
en stor del av detta har utarbetats inom 
kyrkor och andra svenska och internationella 
organisationer i civilsamhället.  Här hänvisar 
vi till www.fredsagenda2014.se. Vi hoppas 
att Du vill medverka till att Riksdagen tar 
del av ett sådant bredare underlag innan Ni 
fattar beslut om tunga delar av vår utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik.

Växjö 2014-11-03 
för Equmeniakyrkan Växjö



Internationellt

Hej då fattigdom!
Visste du att 650 488 människor fikade 
rättvisemärkt i 6 249 fikapauser den 16 
oktober i år? Ett 30-tal av dessa deltog i 
Equmeniakyrkan Växjö, hade trevligt och 
provsmakade några nya rättvisemärkta 
produkter. Om du har druckit kyrkkaffe 
någon gång här har du också fått ett 
rättvisemärkt kaffe eller te serverat. Kyrkor 
för Fairtrade runt om i landet kom på sjunde 
plats på listan över deltagande fikalag. 

Du kan hjälpa till med att minska fattigdom 
och göra skillnad för människor, som 
producerar de varor vi köper. Vi kan alla bidra 
till att fler ges möjlighet att delta i rättvis 

Tänd ett ljus
”Tänd ett ljus” är Equmeniakyrkans 
internationella insamling första advent 
till sista januari. Det 
internationella arbetet 
förblir en central del i att 
vara kyrka. Det handlar 
om trovärdighet, global 
medvetenhet och ett 
långsiktigt engagemang för 
hela människan.

Missionssamarbete bedrivs 
i ett stort antal länder; 
med egna medarbetare 
eller med utbyten av olika 
slag - kyrkligt arbete eller 
arbete av samhällsbyggande 
karaktär. Samhällsbyggande 
handlar om utbildning, sjuk- och hälsovård. 
Skolgång skapar förutsättning för arbete 
och yrkesverksamhet och är en bas för fritt 
tänkande, människovärde, demokrati och 
ett fungerande samhälle. 

Trots dessa insatser är fattigdom 
det kanske allra största hindret för 
samhällsuppbyggnad. Aldrig förr har 

det funnits så många 
demokratiska länder som 
nu, samtidigt som många 
människor marginaliseras. 
Equmeniakyrkan vill på 
ett tydligare sätt stärka 
olika grupper för att de 
ska upptäcka sin förmåga 
att förändra samhället 
och verka för mänskliga 
rättigheter, demokrati 
och företagsamhet 
som bas för egen 
försörjning. Systerkyrkor 
i länder med bristande 
religionsfrihet behöver vårt 
stöd på ett särskilt sätt.

Välkommen med ditt bidrag på bank- 
eller postgiro 90 03 26 – 6 eller i samband 
med gudstjänsten första advent eller 
julspelet på julafton kl. 11:00.

handel. Visa att du är med i en Kyrka för 
Fairtrade, genom att t.ex. handla produkter 
från Världsbutiken Karibu på Nygatan 6 
onsdag till lördag. Det finns numera många 
rättvisemärkta produkter i de flesta butiker. 
Titta efter dem, fråga efter dem om de saknas 
och gör skillnad du också! Vill du veta 
mer? Läs på www.kyrkaforfairtrade.org och  
www.fairtrade.se 
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Varje husaffär är unik

”Vi tror inte på paketlösningar. 

Hos oss möter du personliga mäklare som ser till dina behov. 

Det är nyckeln till en lyckad husaffär.” 

Åkesson Mäklarbyrå består av sex registrerade mäklare och fyra assistenter, 

Från vänster stående Olof Åkesson, Lennart Wikström, Peter Åkesson, Helena Rydén, 

Inger Åkesson och Magnus Bergman, sittande Emelie Svensson och Stina Gyllensten. 

På bilden saknas  Cajsa Norling och Per-Olof Lenegård. 



kraftkallan.biz/
konsulterade ingenjörer inom elkraftteknik

Annonsera gärna på den här sidan!
Kontakta Magnus Svensson  0470-22 109  magnus@saltas.se

God Helg
önskar 

Equmeniakyrkan Växjö
Equmenia Växjö



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
- Tips online o lotter

Ligger i Konsums lokaler vid Dalbo centrum

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
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Gunnar Pettersson
Pastor och församlingsföreståndare 
gunnar.pettersson@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 0703 - 24 16 25. 

Cicci Hagevi
Pastor
cicci.hagevi@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 0709 -72 40 90. 

John Lindar
Pastor
john.lindar@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 0708-62 37 52

Församlingskassan
Bankgironummer 950-4580

Thore Hildingsson 
Vice församlingsföreståndare. 
v.forest@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 0703-15 62 49
 
Henrik Cederfjord
Kontaktperson för styrelsen
ordf@equmeniakyrkanvaxjo.se   

Lisbet Eriksson
Ordförande Equmenia Växjö
ordf.smu@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 070-5318350

Tidningen
Equmeniakyrkan Växjö

Gunnar Karolina
Föräldraledig 2014

Cicci John

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

Equmenia
Bankgironummer 121-9393


