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Söka och finna Gud i allt
Gud bor i ett ljus, dit ingen kan nå
Gud kan vi ej se och inte förstå
Men Gud kommer hit, han vill vara här
Så blir han ett barn som Maria bär
Under året har det kommit ut en bok med
titeln ”Söka och finna Gud i allt”. Den är
skriven av James Martin, en amerikansk
jesuitpräst. Jag har läst boken, och läst om
den, under hösten och funnit en lättillgänglig
vägledning till hur man kan leva med Gud i
livets alla skiften. ”Gud kommer till oss som
en vän”.
Källan till tankarna finns hos Ignatius av
Loyola, född 1491, som senare grundade
Jesuitorden. 500 år senare är hans andliga
vägledning fortfarande aktuell. Jesuiterna
är en brokig samling människor som bl.a.
förenas just genom mottot att ”söka och
finna Gud i allt”. ”I bön, gudstjänst, familj,
kärlek, musik, beslutsfattande, arbete, det
enkla livet, vänskapen och t.o.m. lidandet. I
allt. Och i alla. Gud bor i verkliga ting, på
verkliga platser och i verkliga människor”.
De allra flesta av oss kommer inte att
konkret höra Gud tala, se Gud eller vara
med om påtagliga mirakel. Men om vi är
uppmärksamma kan vi förnimma Honom
”genom vår längtan, våra känslor, våra
minnen, genom vardagliga händelser och

Boktips

möten. Nyckeln, det trons språng som krävs,
är att tro att alla dessa personliga upplevelser
är Guds sätt att kommunicera med oss.
Längtan som drar oss till Gud kommer från
Gud”.
Martin hjälper oss att bli mer uppmärksamma!
Bland annat genom att avsluta varje dag med
vad Ignatius kallar ”examen”. Tiden går
fort, sysslorna är många, det är lätt att missa
Guds försök att kontakta oss i ögonblicket. I
kvällsbönen kan vi betrakta dagen som varit,
minnas och granska varje stund. Vi kan med
tacksamhet bli varse de glädjeämnen och
”välgärningar” som Gud givit oss. Vi kan tala
med Honom om det svåra. Vi kan se hur vi
ibland ”vänt oss bort från Hans inbjudningar
till växande i kärlek, då vi misslyckats med
att bry oss”. Avslutningsvisber vi om nåden
att den kommande dagen tydligare se Guds
närvaro.
”Ursäkta mig, sa en fisk i havet. Du som är
äldre än vad jag är, kan du säga mig var jag
kan finna det där som de kallar havet? Havet,
sa den äldre fisken är ju det som du befinner
dig i just nu. Det här, det är ju vatten. Jag letar
efter havet, sa den lilla fisken besviket och
simmade iväg för att leta någon annanstans.
Sluta leta lilla fisk. Det finns inget att leta
efter. Allt du behöver göra är att se!”

Fader James Martin går i denna bok i Ignatius fotspår och tar hjälp
av händelser i sitt eget, sina vänners och många föregångares liv.
Så också av många sorters andlig läsning för att tala om sin samtids
kristna. Vägen leder in i en tillvaro där Gud är med i varje ögonblick
och påverkar alla vardagens beslut.
(Läs mer på Libris hemsida)

Mats Henriksson

Aktuellt
Temakvällar om kristen tro

”Mitt barnbarn frågade mig varför vi ber i
kyrkan. Vad ska jag svara?”
”Kan man rent vetenskapligt sett tro på att
Jesus uppstod?”
Du kan komma på en eller båda träffarna. Du
kan mycket eller mycket lite om kristen tro.
Du kan fortsätta komma till nya träffar
torsdag 7 april och torsdag 12 maj.
Välkommen!

Earth Week
I veckan 14 – 19 mars är det Earth Week. Vår
församling finns med i kommunens program
under veckan. Ledstjärnor är inspiration och
kunskap, vi kan göra skillnad, folkfest och
glädje samt internationell inriktning.
Lördagen den 19 mars är Statsbiblioteket
öppet för flera arrangemang. Läs mer på
www.vaxjo.se/earthweek.
Vi släcker ljusen så att vi syns under Earth
Hour i Domkyrkan lördagen 19 mars
20:30-21:30!
Samarrangemang mellan
Equmeniakyrkan och Domkyrkan.
Efter gudstjänsten på Palmsöndagen
20 mars kan du köpa varor från Karibu,
Fairtrade butiken. Lägg också lördagen 14
maj på minnet, då genomförs en fokusdag
för Fairtrade. Information om aktiviteter den
dagen kommer senare.
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Torsdag 4 februari kl. 19–20.30
Församlingen Vad är en kristen gemenskap?
Mer än en fritidsaktivitet? Behövs den?
Torsdag 3 mars kl. 19–20.30
Bön Hur kan vi be? Vad är bön?

Tankar för dagen
För snart två och ett halvt år sedan packade
jag en viktig väska. Utöver ombyte, necessär
och orimliga mängder kexchoklad, lade jag
ner en liten ikon med Maria och Jesusbarnet.
Väskan följde med i bilen när jag och min
man en augustinatt for
in till Östra sjukhuset. i
Göteborg.
I de oändliga timmarna i
förlossningssalen höll jag
ikonen hårt i handen. Jag
undrar vad barnmorskan
tänkte när jag, smått hög av
lustgaser och smärtor, grät
och mumlade: »Tänk att
Maria gick igenom det här,
utan bedövning. I ett stall!«
En så konkret påminnelse
om att Gud delar vårt
lidande. På samma sätt, fast
med våndor och smärtor få
av oss kan föreställa sig, skulle Gud själv
sedan låta sig spikas upp på ett kors och dö.
Just nu står ikonen bredvid datorskärmen på
min arbetsplats. Där behövs den nämligen
bäst. Mitt i nöden och smärtan hade jag
kanske inte behövt den – bönens fönster
visar sig ofta stå vidöppna just då. Men
efteråt, när allt är som vanligt. Eller när
smärtorna är mer lågmälda. Då behövs
påminnelsen, som hjälper mig att för ett
ögonblick bli närvarande inför den som alltid
är närvarande. I det allra flesta fall leder det
inte till gudomligt ljus eller änglakörer – men
en annan blick på världen och på mig själv.
Kanske en lite varmare, men också sannare
blick, som hinner uppfatta djupen bakom
enkla vardagshändelser.

Som i morse, när jag berättade för vår 2-årige
son att jag blivit magsjuk. Levi sa då: ”Jag
kan torka ditt kräk, mamma. Och byta din
blöja och tvätta dig och lägga dig på en
handduk.” Jag blev såklart rörd av orden.
Men nu på kvällen, när jag
gläntar på bönens fönster,
kommer Levis ord tillbaka
till mig.
Mitt i detta, i förhållande
till världens nöd så triviala,
tillstånd som magsjuka,
påminns jag om en Gud
som har omsorg om oss.
Som vill torka tårar, svalka
febriga pannor. Men jag
påminns också om att vi –
Guds fötter och händer på
jorden – är kallade att göra
det Levi ville göra: lindra,
trösta, finnas tills för våra medmänniskor.
Något som är mer aktuellt än någonsin just
nu.
På så sätt tror jag att Gud vill möta och tala
till oss genom allt i livet – om det så är enorm
smärta, på arbetsplatsen – eller, ännu oftare –
i vardagen med ett litet barn. Det vi behöver
göra är att ha det där fönstret på glänt, ikonen
att klämma på i fickan.

Elin Klemetz,
Växjö-dotter som nyligen blivit Alingsås-bo
och som med viss vånda ser fram emot sin
andra förlossning.

Equmenia - barn och ungdom
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Tonårs julavslutning med lek, bus och mat.
Vår ungdomsledare Karolina Bergenholtz har begärt att få avsluta
sin tjänst hos oss och kommer att sluta den 31/1 2016.
Vi tackar för de 4 åren vi fått ha tillsammans och önskar Karolina allt gott i framtiden.
Söndagsskola från 4 år
Söndagar 10:00
Under gudstjänsten går vi ner för att leka,
pyssla och lära oss mer om Bibeln.

Trall & sprall 0 år och uppåt
Torsdagar 10:00-11:30
En mötesplats för vuxna med barn i alla
åldrar. Vi har en lång sångstund med fika
efteråt.

Girls Only! åk 5-7
Tisdagar 15:00 - 17:00
En grupp för bara tjejer!!! Eftermiddagar
med stor plats för pyssel, fika och en massa
prat!

Scout! från 7 år
Måndagar 18:00-19:30
Scouterna är ofta ute, men vi har lika roligt
inomhus! Vi grillar korv, åker på hajk,
hanterar yxa och kniv, lär oss om naturen.

Tonår 13 år +
Fredagar 19:30-23:00
Vi träffas för att umgås, leka, prata, fika och
ha kul tillsammans.

Mat Halleluja! 15 år+
Tisdagar 17:30-20:00
Vi träffas för att laga god mat och prata om
allt mellan himmel och jord.

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

Möte med
En kall vinterdag när solen lyser som
vackrast får Elisabeth Backgård och jag en
stund i ett samtal om att söka och finna Gud
i allt. Genom livet kan det se så olika ut hur
vi kan upptäcka Gud eller förnimma Guds
närvaro. Jag tror att vi båda som en grund
tänker att Gud är ständigt närvarande hos
varje människa, men vi ser det
inte alltid.
Elisabeth säger att hon med åren
har fått en starkare längtan att
upptäcka Gud i vardagen. Hon
beskriver hur hennes bild av
Gud har vuxit, men att det också
funnits perioder av tystnad och
mörker.
När Elisabeth var 51 år drabbades
hon av en svår kris då hon förlorade en stor
del av sin hörsel. Den första tiden var mycket
svår och Elisabeth fick kämpa med sin egen
bild av sig själv – vem var hon om hon inte
kunde höra vad en medmänniska sa, inte
kunde sjunga, inte kunde lyssna på musik,
inte kunde samtala. Idag minns Elisabeth
de många promenaderna då hon i sitt inre
ropade till Gud och det var så tyst. Gud var
tyst. Var fanns Gud? Att finna Gud i de svåra
passagerna kan vara mycket svårt.
Jag undrar hur Elisabeth så småningom
ändå fann Gud och hon beskriver det som
en växande varm känsla i bröstet som ingav
en trygghetens glädje. En slags insikt om att
Gud bor i mig. Inför Gud är jag densamma,
oavsett det som händer i livet.
Denna känsla eller stilla susning över livet
gjorde tillvaron uthärdlig. Det var ingen
storslagen uppenbarelse eller ett mäktigt

underverk. Jag tror att Gud talar till oss
människor på de olika sätt vi bäst kan ta
emot och för mig var det på det här sättet jag
kunde ta emot Guds närhet, säger Elisabeth.
Vi fortsätter att samtala om hur vi kan få
syn på Gud i det lilla, i det vardagliga och
vi är överens om att vi nog alla
behöver öva. Kanske är det
lättare att se Gud i backspegeln?
Om vi på kvällen ger oss tid att se
tillbaka på det som passerat under
dagen så finns Gud att upptäcka
i många små ögonblick. Allt som
under dagen har skett av kärlek
är spår av Gud.
Jag förstår av det Elisabeth
berättar att det genom tider
har kostat mycket, men att hon fått lära sig
att Gud är med i allt. Gud var med mitt i
förtvivlan och mörkret, fast hon inte just då
såg det. Annars hade jag ju inte orkat, säger
hon.
Mina tankar går vidare och jag undrar hur
vi ännu bättre kan dela dessa berättelser för
att låna hopp eller kraft till varandra. Kanske
har du en erfarenhet, en berättelse, som för
någon kan bli som en värmande solstråle en
vinterdag? Kanske går det att lära sig att söka
och finna Gud i allt? Jag vill hålla fast vi det
hoppet.

Cicci Hagevi
mötte
Elisabeth Backgård

Aktuellt
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En stilla vecka

Ibland går tiden fort och det är mycket som
händer i livet och också i kyrkan. Då kan det
vara fint att få stanna upp och ta tid för stillhet,
bön, reflektion och samtal. Hela vecka 9, dvs
29 feb-6 mars, hålls en stilla vecka i kyrkan.
Då erbjuds vi olika tider för gemensam bön
och lovsång, vi ger extra tid för samtal och
möjlighet till förbön. Kanske kan detta bli en
vecka då vi extra ber för församlingen och
vårt uppdrag att bygga Guds rike?
Kanske vill du den veckan ta tid för samtal
med någon av pastorerna? Kanske ska du

gripa möjligheten att delta i en endagsretreat?
I kyrkan kommer det att finnas listor
utlagda där du kan boka in dig på samtal,
naturligtvis kan du ringa någon av oss
också. Här i tidningen finner du information
om endagsretreaten och i kalendern ser du
tiderna för de gemensamma bönetillfällena.
Varmt välkommen att dela gemenskapen i
den stilla veckan.

Endagsretreat

Söka och finna Gud i allt
Välkommen till en dag då Equmeniakyrkan
övar oss i tillit till kroppen, tystnaden och
Gud – att söka och finna Gud i allt. Mellan
samlingar och måltider finns plats för vila,
promenad, bön och läsning. Det finns
även möjlighet för samtal med pastor och
konsultation med sjukgymnast. Meddela vid
anmälan till pastor Cicci (se baksidan) om du
vill äta kvällsmat tillsammans.
- Tid 8:30 - 17:15 lördag 5 mars
- Anmälan senast den 27 februari.
- Pris 170 kr plus kvällsmat 30 kr.
Retreatledare:
Cicci Hagevi, Jon Sterner Hedberg

Kristen Närradio 102,4

Gudstjänster söndagar 16.00-17.30
www.vaxjonarradio.se
0472-550136 www.hjortsbergagarden.se

Kalender
FEBRUARI
Tis 2
17.30

Bönetimma En stund för bön,
reflektion och omtanke

Ons 3
14.00

RPG – Hjärt-Lung-räddning
Kerstin Norén, Ljungby
Equmeniakyrkan

Tor 4
19.00
-20.30

Temakväll om kristen tro
Församlingen. Vad är en kristen
gemenskap? Se notis

Lör 6
15.00
Sön 7
10.00

Församlingens årsmöte

18.00

Gudstjänst med nattvard
Förbön för förtroendevalda.
Cicci Hagevi, John Lindar,
Karolina Bergenholtz.
Sång: Kören Gloria
Gospelfest i Konserthuset
Biljetter på Biljettcentrum

Mån 8
14.00

Angeläget
Fem vägar till det goda livet
Jenny Folkesson, folkhälsoutveck

Tis 9
17.30

Bönetimma En stund för bön,
reflektion och omtanke

18.00

Andakt på Rehab/Sigfrids-området

Samtalskväll om Gudstjänst
Hur firar vi en välkomnande
gudstjänst? Se notis
Ons 10 Andakt på Hovslund
15.00
Fre 12 Musikcafé
17.00 John Lindar Se notis
Sön 14 Gudstjänst med små och stora
10.00 John Lindar, Lisbet Eriksson
19.00

12.00

Workshop – En workshop om
musik i gudstjänst. John Lindar

18.00

Andrum En stund i stillhet, bön
och nattvard

Tis 16
17.30

Bönetimma En stund för bön,
reflektion och omtanke

Ons 17 Samtalskväll med biskop Fredrik
19.00 Sigfridsalen, Domkyrkocentrum
Samarrangemang
Sön 21 Gudstjänst
10.00 Cicci Hagevi, Jon Sterner Hedberg.
Sång: Elin Chamoun
Mån 22 Angeläget
14.00 Träsmak eller smak för trä
Håkan Palm, möbelsnickare, Lädja
Tis 23
17.30

Bönetimma En stund för bön,
reflektion och omtanke

Ons 24 RPG – Årsmöte
14.00 Ulriksbergskyrkan
Sön 28 Gudstjänst
10.00 John Lindar, Börje Eidenskog.
Sång: Birgitta Jöneteg

MARS
Vecka 9 Stilla vecka för bön och reflektion
Mån

Morgonbön kl. 7.30 och 8.30

Tis 1
17.30

Bönetimma En stund för bön,
reflektion och omtanke

Ons 2
18.30
Tor 3
19.00

Bön och lovsång

Fre
12.00
Lör 5
8.3017.00

Lunchbön med musik

Sön 6
10.00

Gudstjänst med nattvard
Att söka och finna Gud i allt
Cicci Hagevi. Retreatgruppen.
Sång: Musikrådet m.fl.

Temakväll om kristen tro.
Vad är bön och hur kan vi be?
Se notis

Endagsretreat i Equmeniakyrkan
Att söka och finna Gud i allt
Se notis
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Mån 7
14.00

Tis 8
17.30

Angeläget
Sjung de älskade psalmerna
Vidar Lindbäck, instrument
byggare, spelemän från Hallaryd
Bönetimma En stund för bön,
reflektion och omtanke

Lör 12 Musikcafé
17.00 Med insamling till Equmeniakyrkans flyktingarbete. Se notis
Sön 13 Gudstjänst
11.00 på Hjortsbergagården
Peter Bernharsson, Gunnel
Noreliusson, Åseda Blås
OBS Lunch med anmälan
Seminarier, eftermiddagsfika.
18.00 Andrum En stund i stillhet, bön
och nattvard
14-19
mars

Earth Week
Se notis

Tis 15
17.30

Bönetimma En stund för bön,
reflektion och omtanke

Ons 16 RPG – Jesu liv i konsten
14.00 Lars Larsson, Västrabokyrkan
Fre 18
14.30
Lör 19
14.00
20.3021.30

Tis 22
17.30

Bönetimma En stund för bön,
reflektion och omtanke

Tor 24 Nattvardsgudstjänst inför
18.30 påsken
Min stund är nära
John Lindar, Cicci Hagevi
Fre 25
10.00

Långfredag
Min Gud, min Gud, varför har du
övergivit mig?
John Lindar, Cicci Hagevi, Cristina
Lenells. Musik: familjen Gårsjö

Lör 26 Påsksupé på Hjortsbergagården
Eva och Evert Söderström.
OBS Anmälan.
Sön 27 Påskdagen Festgudstjänst
10.00 Han har uppstått! Han ska gå före er
John Lindar, Cicci Hagevi,
Kenneth Kimming.
Sång: Helene Olaison med flera

APRIL
Sön 3
10.00

Gudstjänst med nattvard
Cicci Hagevi, Thore Hildingsson
Sång: Kören Gloria, Gospel.com

Andakt på Norrelid
Gudstjänst med omsorgsrådet
Earth Hour i Domkyrkan.
Reflektion och eftertanke i en
nersläckt kyrka

Sön 20 Gudstjänst med små och stora
10.00 Scoutinvigning, Cicci Hagevi,
Louise Toreson Roth.
ca 12.00 Församlingsforum
Mån 21 Angeläget
14.00 Burma - ett land i förändring
Gun och Bjarne Sörensen

Kyrkskjuts

I samband söndag förmiddagsgudstjänster.
Ring till 073-020 06 83 mellan
klockan 08.30 – 09.00

Aktuellt
Musikcafé

Musikworkshop

Diakonicentrum

Det innebär att centret fortsätter
jobba med att få fler att känna sig
trygga och delaktiga i samhället
och få sina grundläggande behov
tillgodosedda. Vi vill fokusera på
delaktighet på alla nivåer inom
Diakonicentrum. Vi vill också skapa
fler möjligheter till sysselsättning,
utflykter och studiebesök.
Till Diakonicentrum är alla
välkomna - alla som söker
gemenskap. Frukosten är gratis och serveras
måndag-fredag 8-10, lunchen kostar 30
eller 60 kr och serveras kl 12.00. Hjärtligt
välkommen till en ekumenisk, social och
diakonal gemenskap. Kontakta gärna oss om
du vill arbeta som volontär ett halvår.

Fredagen den 12 februari kl 17.00 är du
välkommen på musikcafé i Equmeniakyrkan
Växjö. Under kvällen står olika konstellationer
för musiken och det kommer finnas gott om
fika och kaffe. Alla pengar vi samlar in går
till Equmeniakyrkans flyktingarbete. Vi kan
därför inte lova att fikat kommer att vara
billigt. Men det kommer att vara gott.
Varmt välkommen!

- en mötesplats för alla.
Diakonicentrum har börjat sitt
tredje verksamhetsår och kan se
tillbaka på år då verksamheten
ökat och utvecklats. Förra året
serverades 5600 gratis frukostar
och 12000 luncher! På fältarbetet
på stan mötte vi 1500 personer
i
samtal.
Engagemanget
i
Panncentralen och dess olika mångkulturella
verksamheter har fortsatt och ökat på så sätt
att Diakonicentrum tagit över serveringen av
soppa på Tallgården.
Och så Vinternatt i Växjö - i några
månader driver vi tillsammans med andra
organisationer ett härbärge med sängplats för
16 utsatta EU-medborgare.
Fr.o.m. i år har Diakonicentrum även ett
partnerskapsavtal med Växjö kommun,

Söndagen den 14 februari kl 12.00 är du
som är intresserad av musik och gudstjänst
välkommen att vara med på en workshop
där vi tillsammans pratar om musikens roll
i gudstjänsten. Denna träff är starten på ett
projekt där Equmeniakyrkan Växjö under
våren kommer sätta fokus på musiken i
gudstjänsten.
Varmt välkommen!

Martin Rosén,
diakon och chef för Diakonicentrum

Aktuellt
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Fairtrade
Equmeniakyrkan Växjö är en Kyrka för
Fairtrade (en av 140 kyrkor!) och är med i
styrelsen för Fairtrade City Växjö. Det innebär förstås rättvist kaffe och te på kyrkfikat
och en medvetenhet när vi väljer vilka varor
vi köper hem. Är det justa bananer, rättvisa
kläder eller annat smart vi konsumerar, med
kontroll på hur varorna och tjänsterna har
producerats?
Frågan är långt mer en gemensam
framtidsfråga än en personlig skuldfråga.
Idag tillåts det att skattepengar används
för ohållbar upphandling, utan att det ställs
några miljömässiga eller sociala krav.
Ingen kan göra allt, men var och en kan ta
sin del i byggt av rättvis handel och hållbar
konsumtion.

Fairtrade innebär att vi som kyrka engagerar oss och sprider information för rättvis
handel. Globalt arbetar Fairtrade även med
att motverka fattigdomen. Barn i världen får
större chanser till bra utbildning.
År 2015 var ett händelserikt år där både
utvecklings- och klimatfrågor varit i fokus.
Det är glädjande att världen för första
gången enats om ett globalt klimatavtal.
Kaffe- och te odlare världen över är
några av de som drabbats allra hårdast
av klimatförändringarna, och de behöver
resurser och stöd när deras inkomst hotas. År
2015 var dessvärre också ett år med kraftigt
ökade flyktingsströmmar. Flykt från krig,
fattigdom, och effekter av klimatförändringar.
Vad kan bli bättre i år, 2016?

Te-blad samlas in på ett odlingsfält i Kenya

Internationellt
Sedan några år har Equmeniakyrkan
Växjö varit en del av Erikshjälpens
secondhand-försäljningen i Växjö. Cirka
15 församlingsmedlemmar hjälper till som
volontärer i och bakom butiken. Samarbetet
innebär att församlingen, med hjälp av pengar
från överskottet av försäljningen, kan stödja
barn- och ungdomsprojekt i Sverige eller i
andra länder och bidra vid katastrofinsatser
runt om i världen. Stödet skickas endera
som årsbaserade projektbelopp eller som
tillfälliga belopp. Under 2015 skickades
nästan en miljon kronor till dessa ändamål:

Litauen - barnhem, förskola,lekplats,
fotbollsskola, engelskundervisning m.m.
Palestina – barnböcker m.m. till skolor och
flyktingläger samt klassrum i Jeriko för barn
med inlärningssvårigheter
Liberia – skola för döva barn och bil för att
nå ut med info om ebola-smitta till familjer
Sverige – sommarresa för barn i Växjö till
Liseberg
Indien – fadderstöd till skolbarn och
utrustning till barnhem
Nicaragua – motverkan av barnsexhandel
Kongo Kinshasa – solcellslampor/laddare
Katastrofstöd till Nepal (jordbävning),
Syrien (flyktingar) och Libanon (skola för
flyktingbarn), Burma (översvämningar) samt
till Världens barn - insamlingen.

I planerna för 2016 finns fortsatt stöd till
projekt i Litauen, Palestina, Liberia och
Indien, men också för att stödja projekt i
Moldavien mot människohandel och ett
barnhem i Kongo-Kinshasa. Kommittén är
därutöver hela tiden öppna för att ge pengar
till projekt som bidrar till att lindra nöden i
katastrofområden.
Med insamlingen ”Tänd ett ljus” första
advent till siste januari har vi kopplat
ihop vårt givande till Equmeniakyrkans
internationella verksamhet med vad vi
får för vårt arbete i Secondhand-butiken.
Styrelsen har tagit beslutet att det som
samlas in i ”Tänd ett ljus”-insamlingen ska
fyrdubblas med hjälp av Erikshjälpspengar.
I insamlingen inräknas 1/6 av de pengar som
av medlemmar i vår församling betalats in
till Equmeniakyrkans internationella arbete
under 2015. Det totala beloppet ska ställas
till Equmeniakyrkans förfogande för att
finansiera och underlätta de fotbollsskolor
som planeras inför sommaren 2016.
Vi har av församlingen fått i uppdrag att
driva och utveckla det internationella arbetet.
Det arbetet omfattar, utöver ovan nämnda
projekt, också ansvar som rör miljö, rättvisa,
mission och bistånd. Vi är en Kyrka för
Fairtrade. Vi arbetar vidare mot en Kyrka för
fred. Vi har nygammal kontakt med Gudrun
Svensson som åkt ut som missionär i KongoKinshasa. Vi vill informera på ett bra sätt
om kyrkans verksamhet så att det når ut. Det
är därför viktigt att vi har ett starkt stöd för
detta ansvarfulla arbete.
Internationella kommittén

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

Annonsera gärna på den här sidan!

Kontakta Magnus Svensson 0470-22 109 magnus@saltas.se

kraftkallan.biz/
konsulterade ingenjörer inom elkraftteknik

Vi tror inte på paketlösningar.
Hos oss möter du personliga
mäklare som ser till just dina behov.
Det är nyckeln till en lyckad husaffär.

Varje bostadsaffär är unik
“Vi tror inte på paketlösningar.
Hos oss möter du personliga
mäklare som ser till just dina behov.
Det är nyckeln till en lyckad bostadsaffär.”

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

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

Hjälp ute och inne
Ring Ronny Polback
0470-20 910, 0727-28 00 12

Hushållsnära tjänster

Sambandsvägen 4 i Citygross lokaler
Telefon 0470-222 34

010-709 99 58
0730-22 12 13

www.bilda.nu

Atelje Kamera Framkallning

VÄXJÖ
Bergövägen 2, 352 44 Växjö · Tel: 0470-70 64 40
equmeniakyrkanvaxjo.se | info@equmeniakyrkanvaxjo.se

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

Equmeniakyrkan Växjö
Bankgironummer 950-4580
Swish 1234 837 845

Thore Hildingsson

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

Equmenia Växjö

Bankgironummer 121-9393

Ordförande Equmenia Växjö
ordforande.equmenia@equmeniakyrkanvaxjo.se
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