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Ledare
Att känna sig hemma 

När jag träffar nya människor och de 
frågar varifrån jag kommer vet jag inte 
riktigt vad jag ska svara. Jag kommer från 
Stockholm men jag har bott i Lammhult i 
30 år för att nu vara på väg till Växjö. Jag 
har inte flyttat särskilt många gånger i 
mitt liv och ändå tvekar jag när jag svarar.  

Vad är hemma för mig?
Behövs vissa epitet 
för att jag ska känna 
mig hemma som att bo 
nära familj och vänner, 
skola och arbete, nära 
vacker natur, stan? 
Eller hör det ihop 
med att finna en tro, 
en gemenskap och en 
känsla av tillhörighet? 
Det är inte längre så 
vanligt att vi bor på 
samma ställe hela livet, 
vi flyttar många gånger 
och av många olika 

anledningar. 

” Vi vill vara hela livets kyrka där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och hela vår värld”
Detta är vår vision och bön, att hela livet ska rymmas och att mötet med Jesus ska få 

förvandla oss i de olika mötesplatserna vi har i vår församling. 
Välkommen!

Som när ett barn kommer  
hem om kvällen  

(psalm av Göte Strandsjö från 1967) 
Som när ett barn kommer  

hem om kvällen 
och möts av en vänlig famn. 

Så var det för mig att komma till Gud  
Jag kände att där hörde jag hemma.
Det fanns en plats i Guds stora rum, 

en plats som väntade på mig.
Och jag kände: Här är jag hemma. 
Jag vill vara ett barn i Guds hem.

Människor flyr för sina liv, tvingas flytta, andra 
flyttar pga. arbetsbrist, kärleken, nyfikenhet, 

äventyrslust. 
Samhället har också ändrats från att ha varit 
ett enhetssamhälle till att i dag vara ett högst 
individualistiskt och sekulariserat samhälle. 

Vad gör detta med oss människor? 
I enhetssamhället fanns det en gemensam 
värdegrund och tio guds bud som fungerade 

som ett slags gyllene regler för många. 

De flesta läste samma sagor och sägner 
som barn, och tolkningen av dem var 
i regel densamma. Det gav en slags 
grundtolkningsram, en karta att navigera sina 
liv med. I dag är vi mer fria att själva skapa 
vår bild av omvärlden och ifrågasätta den. 
Internet och globaliseringen erbjuder många 

bra men också mindre bra möjligheter.

Förr hade kartan bara 
ett landskap. I dag 
finns miljoner bilder 
och valmöjligheterna 
är oändliga. Vi kan 
välja att gå hit eller dit. 
Vår karta har liksom 
fragmenterats och 
vi kan fyllas av en 
känsla av rotlöshet och 
vilsenhet och kanske 
en inre hemlöshet. 
För mig är min tro på 
Jesus och gemenskapen 
i församlingen en 
hjälp att navigera 

i livet och här känner jag mig hemma.  
I församlingen möts vi som människor i 
olika gemenskaper som i t.ex. gudstjänsten, 
livsnära smågrupper, barn- och 

ungdomsverksamhet, sång och musik.
Församlingen är en bukett av mångfald! 
Längtar du efter en gemenskap? Vill du 
samtala med någon om livet och kanske om 

kristen tro?
Varmt välkommen! 

– Titti Larsson 

Händer i höst

Lördag den 19 oktober 
är Du välkommen till en sprakande 

höstkväll på

Kl. 17.00 Konsert 
Familjen Hellgren 

  Musikaliskt fyrverkeri 
Fri entré

Kl. 18.00
Vår traditionella 

Räkbuffé 
efterföljt av pajer, kaffe o kaka

Pris 250:-    (barn 4-12 125:- )
Anmälan senast 15 oktober
info@hjortsbergagarden.se 

eller  
tel. 073 963 3961

Adress: Gravanäsvägen 19, Hjortsberga        

Al Massira kurs på farsi 
Vi vill bjuda in dig till en kurs som heter 

Al Massira en öppen plats: att vandra 
med profeterna för att möte Messias.                                                                                                                                  

Var: Equmeniakyrkan Växjö 
Tid: Tisdagar  kl 17

کورس تعلیمی المسیره به فارسی
ما شما رو دعوت میکنیم که همراه ما باشید در

کورس تعلیمی )المسیره)
 دری باز برای راه رفتن با انبیا و مالقات با مسیح

موعود
سه شنبه ها ساعت ۱۷

Kasra@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 0704866645

Studie och samtalskvällar 
om möten med Gud

Under hösten kommer det att hållas tre 
samtalskvällar på torsdagar omkring 
människors möten med Gud, i Gamla 

testamentet, i Nya testamentet respektive 
bland människor idag.

19/9 kl.19.00 
 Gudsmöten i Gamla testamentet

10/10 19.00 
Gudsmöten i Nya testamentet

7/11 19.00 
Gudsmöten idag

Välkommen Titti & Sanna! 
Vi är så glada och tacksamma att Ni ingår i 

arbetslaget.

Månadernas födelsekalas
Är du medlem i församlingen och fyller år 
i augusti eller september så har du fått en 
inbjudan till födelsekalas. Ni som fyller 

andra månader kan vara lugna:  
ni kommer också få fira!  

Tanken är att få mötas och fira att vi fått 
nåden att leva ett år till. Om det än är 

ditt tredje år eller 73:e så är du hjärtligt 
välkommen!!

Titti Larsson 50% 
Med fokus på: Omsorg, 
smågrupper, samtal.
Favoritbok: Ödeshuset
Favoritavkoppling: 
motion i naturen
Favoritårstid: våren

Sanna Nyberg 40% 
Med fokus på: barn 
och ungdomar
Favoritbok: tänk om 
det där är jag
Favoritavkoppling: 
kolla på serier
Favoritårstid: våren



MusikEqumenia - barn och ungdom
Ulriksbergskyrkan, Equmeniakyrkan,

Erikshjälpen och  
Världens barn bjuder in till 

VÄRLDENS BARN 
KONSERT

Lördagen den 5 okt. kl. 18.00 
i Ulriksbergskyrkan

Lena Maria Vendelius  
tillsammans med tre musiker 

kommer att framföra ett program 
med sång, musik och personliga 

berättelser. 
Lena Maria föddes utan armar och 
med vänster ben hälften så långt 

som det högra men trots detta gett 
ut cirka 50 cd- och dvd-skivor, 

gjort ett 70-tal Asienturnéer samt 
tagit två VM-guld i simning.  

Lena Maria är också ambassadör 
för Erikshjälpen. 

Biljetter finns att köpa i 
Equmeniakyrkan. 
Pris: 150:-/person 

Överskottet kommer att gå 
till Världens Barn. 

Efter konserten har man möjlighet 
att stanna kvar på kaffe, bakelse 

och lite trevligt eftersnack.
Välkomna!

SÅNG & MUSIK  
I JULETID

Söndagen 15 december 
kl. 17.00  

Musikgudstjänst 
Mikael Järlestrand  

och kören Gloria med musiker 
Mikael har rest som 

kyrkosångare i snart 30 år. Han 
började sin sångutbildning hos 
sångprofessor Göte Strandsjö. 

Mikael har rest i vårt land och i 
flera andra länder under årens lopp. 
Han har även medverkat i TV flera 
gånger bl.a i programmet ”En sång 

om glädje.” 
Välkommen till en helkväll med 

julens budskap i centrum!

Välkommen på ekumenisk  
RADIOGUDSTJÄNST 

6 oktober  
till förmån för världens barn.  

10.30: samling och repetition av 
sånger och psalmer 

11.03-12.00: sändning 
Fika efteråt. Insamling till världens 

barn i gudstjänsten. 

Vill du prova på att 
sitta i en styrelse? 

Då har vi erbjudandet till dig! Just 
nu kan du vara med i Equmenia 

Växjös styrelse och testa om det är 
något för dig.  

Välkommen med! 
 

Equmenias valberedning:  
David Petersson 
Emilia Eriksson 
Emanuel Tirenå

Välkomna till en
 

spännande höst! Söndag 
kl 10.00-11.15  

Söndagsklubben (från 4 år) 
6 oktober, 10 november, 24 november
Gudstjänst för små och stora  
20 oktober, 17 november, 8 december 

Frågor?  
Sanna Nyberg 0701-566836Måndag 

kl 18.00-19.30 
Scout (från 7 år)  

Frågor?  
Louise Thoreson Roth 0703-570765

Tisdag 
kl 16.15-18.15 

Konfa  
Frågor? 

Magdalena Gustafsson 0761-767796Torsdag 
kl 10.00-12.00 
Trall&Sprall 

Frågor? 
Magdalena Gustafsson 0761-767796

Fredag 
kl 17.30 

Innebandy (från 13 år) 
i Lillestadsskolans idrottshall  

Frågor?  
Magnus Hagevi 0733-842245

Kl 19.00 
Tonår (från 13 år) 

Frågor?  
Sanna Nyberg 0701-566836



Kalender
 OKTOBER

Fre 4 18.00 Tacolov
Lör 5      18.00 Konsert Lena-Maria Vendelius i Ulriksbergskyrkan 

Världens barn (inträde)
Sön 6 11.00 Gudstjänst Världens barn 

Ekumenisk radiogudstjänst med liveinspelning,  
genrep och info från 10.30 
Kaffe finns från 10.00 samt efteråt

Mån 7 14.00 Angeläget 
Trubadur med egen repertoar 
Lasse Siggelin, vissångare och textförfattare från 
Jönköping, sjunger egna visor

Tis 8 17.30 Bönetimma  
En stund i bön, förbön och omsorg

Ons 9 14.00 RPG i UBK 
Från Skåne till Småland, min vandring i livet 
Präst Magnus Hedin, Moheda med säckpipa

Tors 10 19.00 Gudsmöten studiekväll  
Med fokus på Nya testamentet, Sara Mellergård

Lör 12 14.00 Omsorgsandakt 
Sara Mellergård & Thore Hildingsson

Sön 13 10.00 Gudstjänst med nattvard 
John Lindar, Thore Hildingsson, Gloria 
Församlingsmöte efter fikat

Tis 15 17.30  Bönetimma 
En stund i bön, förbön och omsorg

Lör 19 17.00 
 
 

18.00

Konsert på Hjortsbergagården 
Familjen Hellgren med ett Musikaliskt fyrverkeri 
 
Räkbuffé på Hjortsbergagården 
Anmälan senast 15 oktober info@hjortsbergagarden.se    
eller tel. 073 - 963 396

Sön 20 10.00

 

18.00 

Gudstjänst små och stora  
Sanna Nyberg & Magdalena Gustafsson
Musik: Rebecca Lewis och Magdalena Gustafsson

Andrum i stillhet & nattvard

Mån 21 14.00 Angeläget 
Gammal folktro i Småland 
Anna Blomster, Sagomuséet i Ljungby, om människors 
trosföreställningar i gångna tider

Tis 22 17.30 Bönetimma 
En stund i bön, förbön & omsorg

Ons 23 11.30 Lunchandakt Diakonicentrum
Tor 24 18.00 Ekumenisk vesper Västrabokyrkan
Sön 27 10.00 Gudstjänst med nattvard 

Gustav Nyberg, Gunilla Petersson  
Lovsångsgrupp

Tis 29 17.30  Bönetimma 
En stund i bön, förbön & omsorg

Ons 30 14.00 RPG i Equmeniakyrkan 
Sånger till tröst, glädje och uppmuntran 
Inger och Hans Andersson, Värnamo

NOVEMBER
Lör 2 17.00 Sånggudstjänst med ljuständning i allhelgona 

Sara Mellergård
Sön 3 10.00 Gudstjänst med nattvard 

Sara Mellergård, Titti Larsson 
Orgelmusik

Mån 4 14.00 Angeläget 
Äldre och läkemedel 
Maria Granborn, apotekare från Region Kronoberg, om 
hur man som äldre bör hantera sina mediciner

Tis 5 17.30 Bönetimma 
En stund i bön, förbön & omsorg

Tor 7 19.00 Gudsmöten studiekväll  
Med fokus på Gudsmöten idag 
Magdalena Gustafsson & Kasra Saadat

Sön 10 10.00 Gudstjänst “samhällsansvar” dop  
John Lindar, Olle Sandvall 
Sång & musik David och Samuel Petersson 
Utgångskollekt till Diakonicenter

Tis 12 17.30 Bönetimma 
En stund i förbön, omsorg &bön

Fre 15 19.00 Tacolov 

mailto:info@hjortsbergagarden.se


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

Städning, trädgård, målning, snickeri 
Våra seniorer hjälper dig  

0470-155 55 | polback@femtiofem.se 
www.femtiofem.se/vaxjo

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

Sön 17 10.00 Gudstjänst med stora & små samt scoutinvigning 
Magdalena Gustafsson & Sanna Nyberg 
Sång av kvintett

Mån 18 14.00 Angeläget 
Min ena mamma hette Ruth 
Lotta Backman, konstnär och författare från Borås, 
delger oss en annorlunda livsberättelse

Tis 19 17.30 Bönetimma 
En stund i bön, förbön & omsorg

Ons 20 11.30 Lunchandakt Diakonicentrum
Ons 20 14.00 RGP i UBK 

1900-talets glas, en exposé över 1900-talets glas 
Björn Åkerblom

Tor 21 18.00 Ekumenisk vesper Västrabokyrkan
Fre 22 – 
Lör 23

Retreat på Hjorsbergagården

Lör 23 13.00
 
 

15.30

Julmarknad 
Försäljning, servering, lotterier. Under marknaden är 
serveringen öppen.
Missionsauktion 
Du får gärna skänka gåvor som t.ex. bröd i olika former och 
sorter, saft, sylt o marmelad, ostbitar till vårt prästostlotteri och 
saker som kan säljas på auktionen. Gåvorna lämnas i kyrkan 
fredagen 22/11 från klockan 17.00. 
Vill du hjälpa till som lotteriförsäljare under marknaden i 
de olika stånden. Säg till Lisbet Eriksson. 
Vi skänker 10% av överskottet till något biståndsprojekt 
inom Equmeniakyrkan

Sön 24 10.00 Gudstjänst med nattvard
Jon Sterner Hedberg, Magdalena Gustafsson 
VM-Brasset

Tis 26 17.30 Bönetimma 
En stund i bön, förbön och omsorg.

DECEMBER
Sön 1 11.00 1:aAdventsgudstjänst

Sara Mellergård, John Lindar   
Församlingens sångare och musiker



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

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

 
“Hos oss möter du personliga  

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

Varje bostadsaffär är unik



    
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
Telefon: 0730 - 22 02 77 

Equmeniakyrkan 
Växjö
Bankgironummer 
950-4580

Equmenia     
Växjö
Bankgironummer 
121-9393

Sara Mellergård 
församlingsföreståndare, 

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

Ordförande Equmenia Växjö
ordforande.equmenia@equmeniakyrkanvaxjo.se

Swish 1234 837 845

Kasra Sadaat

kasra@ 
equmeniakyrkanvaxjo.se  

tel. 0704-86 66 45  
Arbetar mån - fre

John Lindar  
Pastor

john.lindar@ 
equmeniakyrkanvaxjo.se

Tel: 0708-62 37 52

Följ oss gärna på sociala medier: Facebook & Instagram

Sanna Nyberg

sannanyberg@
equmeniakyrkanvaxjo.se 

tel. 0701-56 68 36

Titti Larsson

tittilarsson@ 
equmeniakyrkan.se 
tel. 0730-22 02 77


