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Vänskap
”Vad är en vänskap, kan den förklaras”. En
sång som många känner igen.
Enligt Wikipedia kan vänskap
definieras som en social relation
i vilken de båda parterna känner
tycke för varandra och hyser
ömsesidig tillit och respekt.

svar men diskussionen fick mig att tänka på
Desmond och Mpho Tutus bok: Förlåtelse.
Där visar de på förlåtelsens väg i
fyra steg: 1. Berätta sin berättelse
2. Sätta ord på smärtan 3. Ge
förlåtelse 4. Förnya relationen
eller lösa upp den.

På samma sätt tänker jag mig
En kortfattad och objektiv
att man kan hantera en brusten
beskrivning av något som är så
vänskap: 1. Bådas version av vad
mycket större. Den trygghet och
Foto: Privat
som har hänt 2. Beskrivning av
glädje som finns vid möten vänner emellan,
vilka
känslor
schismen har väckt 3. Möjlighet
det förtroende man har för varandra, den
till
förlåtelse
4. Förnyelse eller upplösning
ömsesidiga önskan om den andres bästa och
av
relationen.
En svår process men ibland
inte minst den ärlighet som kan brukas utan
nödvändig.
att missförstås. En vän är en person som man
kan fortsätta ett påbörjat samtal med även om
det var ett år sedan man senast sågs. Vänskap
Det kan ibland vara lätt att ta sina vänner
är inte beroende av tid eller rum.
för givna och inte se vad de betyder och
har betytt. En blick bakåt kan ge insikt som
den okände diktaren fick i sin dröm. En dikt
En strof ur psalmen ”jag behövde en nästa”
om Guds kärlek men som även kan visa på
kan också ses som en definition av vänskap:
verklig vänskap.
”varken tro eller ras eller namn sätter
gränser”. Vänskap är, precis som äktenskap,
”i nöd och lust”. Det är enkelt att vara en vän
”I en dröm var jag på väg till paradisets port.
när allt fungerar i vardagen, hälsan är god
Bakom mig fanns fotspårer efter mig
och allt är som man vill att det ska vara. När
men bredvid spåren fanns ytterligare ett
problem, olyckor eller sorg drabbar prövas
fotstegspar. Jag frågade vår Herre vems
vänskapen. Då gäller det att visa att man är
dessa fotsteg var.
närvarande, stöttar och lyssnar – och finns
Det är mina, sa Herren, jag gick bredvid dig
kvar även om man får höra att man inte är
på livets stig. Du kände det ibland att jag
önskvärd. En vän lyssnar till budskapet
stödde dig.
bortom orden.
Men det är något jag inte förstår. I mina
svåraste stunder fanns endast ett spår. När
I vår har Equmeniakyrkan här i Växjö haft två
jag var som mest förtvivlad övergav du mig
kvällar på temat relationer, varav en handlade
dessvärre.
om vänskap. Maj-Lis Fucks, psykoterapeut
Då bar jag dig i min famn, sa vår Herre”
och läkare, inledde och sedan fördes samtal
i grupp. I samtalet framkom bland annat
Barbro Hedenborg,
frågan om vad man gör när en vänskap av
ett eller annat skäl tar slut eller hamnar i
en samtalsdeltagare som gick hem och skrev
ett frostigt läge. Det fanns inget självklart

Aktuellt
Förvandla världen

Så löd temat för Equmeniakyrkans
kyrkokonferens i Göteborg 14-16 maj. Och
många talare, sångare, ombud och deltagare
utryckte sin glädje
och vilja att vara med
i kyrkans vision: En
kyrka för hela livet
där mötet med Jesus
Kristus förvandlarmig, dig och världen!
Att
världen
förändrats en aning
för John Lindar kan du läsa om i Tankar
för dagen på sida 6. Med den glädjen som
grund rapporterar Växjö-ombuden god
stämning och bra tempo i förhandlingarna
och därutöver givande samlingar vid
gudstjänster, bibelstudier och seminarier.
Bland de sju motionerna föranledde enbart
förslaget att reservera pengar för utbildning/
fortbildning för kyrkans medarbetare
och
forskning
vid
Teologiska
Högskolan en längre
diskussion. Inte om
ändamålet i sig,
snarare hur pengar
från försäljningen
av Missionsskolan/
Seminariet
på
Lidingö bäst tas
till
vara
över
åren! Tänk att det
idag utbildas ett
sextiotal pastorskandidater och ett tjugotal
diakonkandidater vid skolorna i Bromma!
Ett glädjeämne!
Du som läser detta kanske vet att pengar
för att driva samfundet Equmeniakyrkan
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och dess församlingar till allra största delen
kommer från frivilliga gåvor. Kyrkoavgift
är en gåva och den kan vi ge till samfundet
via skattesedeln – och i höst är det dags att
meddela om vi vill
det. Det är också dags
att ändra tidigare
överförd kyrkoavgift
till
Svenska
Missionskyrkan - till
Equmeniakyrkan.
Det gamla samfundet
beräknas försvinna
ur rullorna om två år!
En modell som kommer att diskuteras är
om beslut vid konferenser kan fattas genom
konsensus. Då kan större delaktighet skapas,
eftersom alla har möjlighet att visa (med
rött eller blått kort) sin uppfattning under
såväl diskussioner som vid beslut, även när
man inte själv talar. Vid kyrkokonferensen
provades modellen vid ett enkelt test som
just handlade om för- och nackdelar med
konsensusbeslut.
Det är värt att
lägga
till
att
konferensen inte
tog några beslut i
denna frågan! Det
är också värt att
nämna att nästa
års konferens hålls
i början av maj i
Stockholm och att
konferensen året
därpå, 2017, hålls i
Vårgårda! Equmeniakyrkans konferens är ett
av de största ombudsmöten vi har i Sverige.
Varför inte komma med – som ombud eller
besökare!?
Anna och Kenneth Kimming, två av fyra
ombud som gläds över konferensdagarna

Ett möte med Anette och Jan
– När jag tänker på vänskap kommer ord som
förtrolighet och närhet fram, säger Anette.

sätter sina spår i en vänskap, men att hälsa
inte heller är en försäkring för livslång
vänskap.

Vi sitter hemma hos Anette
och Jan Lilja och småpratar
– Jag tror att det är viktigt att
om vänskap. En viktig del i ett
fundera och vara vaksam på
äktenskap är vänskap. Anette
hur ojämlikheten i beroendet
och Jan har varit ett par sedan
av varandra kan påverka
slutet av 60-talet. De menar
vänskapen,
säger Anette.
att en god vänskap också
Det finns risker i att den
behöver tåla att man kan ha
som behöver mer hjälp får
olika uppfattning om saker
mindervärdes-känslor. Att man
Foto: Daniel Bergenholtz
och ting. Att kunna respektera skillnader är
bara blir hjälpare och mottagare.
viktigt, men kan ibland vara svårt. Att prata
med varandra och kunna säga förlåt är viktigt
– Också i detta har tron hjälpt mig, menar
för att kunna hålla vänskap vid liv.
Jan. Jag tror att tron hjälper mig att inte bli
– För oss är också vår tro på Gud en stor
hjälp i vänskapen. Förut, när vi arbetade och
det var fullt upp med barn och allt, ja då var
det inte så lätt att ha rutiner för det här med
andaktsliv tillsammans. Men sedan vi båda
blev pensionärer så sa vi oss att vi inte kunde
skylla på att vi inte hade tid. Så nu försöker
vi varje morgon efter frukost läsa i vår bibel
eller i en andaktsbok.
– Vi turas om att be. Ena vecka ber Anette
först och andra veckan jag, berättar Jan.
– Det fungerar ju inte alla dagar om vi ska
iväg på något, inskjuter Anette. Men det är
en styrka för vänskapen att också dela tron
och bönen.
Jag funderar på hur sjukdom kan sätta sina
spår i en vänskap och tänker på att Jan
länge haft diabetes och till följd av det blivit
synskadad. För en tid sedan fick Jan också
en stroke som begränsar hans rörlighet. Både
Jan och Anette håller med om att sjukdom

bitter.

– Sen tror jag, inflikar Anette, att du, Jan, har
en inre styrka som ibland får bära oss båda
när livet har sina orosmoln. Mitt i allt är du
den som kan vara hoppingivande. Det är ofta
du som tröstar och säger att det kommer att
gå bra.
– Goda vänners förbön är också väldigt
viktigt. Jan berättar om ett tillfälle då han
under en sjukdomsperiod fysiskt kände hur
livet höll på att rinna ur honom. Några goda
vänner kom och bad för honom och hela
sjukdomsförloppet vände.
Jan och Anette berättar om vänner som finns
nära geografiskt och på håll, hur viktigt det
är att försöka hålla kontakten.
– Goda vänner betyder mycket
mänskligheten, summerar Jan.

för

Cicci Hagevi samtalade med Anette och Jan.

Equmenia Växjö - barn och ungdom
Konfirmation 2015-2016

Nu är det dags att anmäla sig till årets
konfirmationsläsning. Är du född 2001 är du
välkommen att vara med under läsåret.
Anmäl dig senast 15 augusti till Cicci Hagevi
på cicci.hagevi@equmeniakyrkanvaxjo.se
eller 0709-724090. Välkommen!
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Sommarläger för barn

Den 20-25 juli arrangerar församlingen
ett sommarläger på Hjortsbergagården för
barn i mellanstadieålder. Lägret är möjligt
att genomföra tack vare frivilligas krafter
och engagemang i församlingen och i
Erikshjälpens Second hand-försäljning.
Lägrets ledargäng blir en härlig mix av yngre
och äldre. Känner du att du vill vara med,
så finns det möjlighet att ta plats som ledare.
För mer information kontakta Karolina
Bergenholtz eller John Lindar.

Terminsstart vecka 36, Välkommen!

Anmäl dig gärna redan nu till anmalan@equmeniakyrkanvaxo.se
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!

Söndagsskola från 4 år
Söndagar 10:00
Under
gudstjänsten
går vi ner för att leka,
pyssla och lära oss mer
om Bibeln.

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

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

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 och
mycket mer.

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.

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

Tankar för dagen
Den 16 maj ordinerades jag till pastor i
Equmeniakyrkan. Nu kanske någon undrar
om jag inte redan jobbat som pastor i snart
ett år?
Jo, det kan man säga. Under mitt första år
i Equmeniakyrkan i Växjö har jag fått vara
med om något helt nytt. Jag har fått gå ett
vägledningsår. Det är ett år som hjälpt mig i
övergången mellan pastorsstudierna och min
tjänst som pastor i en församling.

löften inför Gud och kyrkan - jag får säga
mitt Ja. Samtidigt får även Equmeniakyrkan
bekräfta min kallelse till pastor genom att i
gudstjänsten säga sitt Ja till mig och utrusta
mig genom förbön.
Equmeniakyrkans församlingar och jag får
alltså ömsesidigt bekräfta min tjänst och
min kallelse till pastor. Denna bekräftelse
är det viktigaste med ordinationen och det
jag har sett mest fram emot. Jag hoppas att

Vägledningsåret har varit en tid där jag
fått stöd, till exempel enskild handledning,
retreat och fortbildning (tre dagar på
Teologiska Högskolan i Bromma). Nu är
året slut och jag har äntligen ordinerats
tillsammans med mina 15 studiekamrater.
Det skedde i den avslutande gudstjänsten
under Equmeniakyrkans kyrkokonferens
i Göteborg, med mer än tusen människor
närvarande.

dessa Ja kommer att bära mig genom min
tjänst; genom både tvivel och svårigheter.
I ordinationen fick jag också ta emot
vigselbehörighet och tystnadsrätten vilka är
de två juridiska delarna av en pastorstjänst.

Foto:Caroline Freiholtz

Vad innebär det då att ordineras?
Ordinationen innebär att jag får avlägga

Vad blir skillnaden mot tidigare? Ja, utåt sett
kommer kanske inte så mycket att märkas.
Jag kallas sedan ett år för pastor och bär
redan min pastorskrage. Men nu har resan
avslutats och en annan resa tar vid. Den
största förändringen har skett på insidan!
John Lindar, en fullt behörig pastor!

Välkommen John!
Söndagen den 7 juni blir den en högtid för
oss i församlingen/Equmeniakyrkan Växjö
att ta emot och installera dig som ordinerad
pastor efter ditt vägledningsår.
Vi vet att många ser fram emot att vara med
denna dag där vår regionale kyrkoledare

Peter Bernhardsson finns med i gudstjänsten
och installationsakten och där vi tillsammans
efter kyrkkaffet äter en sommarlunch (med
lite program).
Varmt välkomna med!
/Styrelsen

Kalender
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JUNI
Sön 7
10.00

Gudstjänst med nattvard
Vårt dop
Installation av John Lindar med
Peter Bernhardsson och Gunnar
Pettersson
Sång & Musik: David med vänner
Anmälan till kyrklunch med kaffe
och tårta, 120kr:
anmalan@equmeniakyrkanvaxjo.se
eller 0470-706440

Sön 14 Gudstjänst
10.00 Inbjuden till Guds rike
Cicci Hagevi, Olle Sandvall
Musik: Jessica & Fredrik Ekstrand
Ons 17 Sommarcafé
14.00 Midsommarstämning. Busiga,
begrundande berättelser med Lisbet
Eriksson. Se notis
Cicci Hagevi, andakt

Sön 21 Gudstjänst
10.00 I Equmeniakyrkan med UBK:s
missionärer Ferro Mehmedovic
och Alfonso Jimenez från Spanien.
Tolkning till svenska.
Sång & Musik: John Lindar och
David Petersson
Tis 23 Regionscoutlägret Klockrent
-Sön 28 hålls utanför Vetlanda
Lör 27 Konsert
18.00 Brassband ifrån
sommarmusikskola.
Se notis
Sön 28 Gudstjänst
10.00 Att inte döma
John Lindar, Ylva Jönsson
Sång & Musik: Helene Olaison

Kyrkskjuts

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

Konsert med brassband

Även i år genomförs sommarmusikskola för
unga blåsare och slagverkare i brassband på
Hjortsbergagården den 22-28 juni.
Välkommen till Brasskonsert lördag den
27 juni kl. 18.00 i Equmeniakyrkan Växjö.

Sommarcafé

Välkommen att dela en stund av gemenskap
och fika några onsdagar i sommar i
Equmeniakyrkan!
Start onsdagen den 17 Juni kl 14.00

Kalender
JULI
Ons 1
14.00

Sommarcafé
Mitt fotografi. Ta med dig ett
fotografi som du vill berätta något
om. Se notis.
Cicci Hagevi, andakt.

Sön 5
10.00

Gudstjänst med nattvard
Sänd mig
Cicci Hagevi, Lisa Bringerud
Westberg
Sång: Gunilla Nolemo

Sön 12 Gudstjänst
10.00 i Equmeniakyrkan med UBK.
Jonathan Egerbo, Annica Claesson
Sång: Susanne Hallström

Kristen Närradio 102,4

Gudstjänster söndagar 16.00-17.30
www.vaxjonarradio.se

Ons 15 Sommarcafé
14.00 Läsarsånger Meddela din
önskesång till John Lindar
Sön 19 Gudstjänst
10.00 Jesus förhärligad
I Ulriksbergskyrkan
John Lindar
Mån 20- Sommarläger
Lör 25 Hjortsbergagården
Sön 26 Gudstjänst
10.00 Se med andra ögon.
Gunnar Pettersson, Kenneth
Kimming Sång & Musik: Samuel
med vänner
Ons 29 Sommarcafé
14.00 Berättarcafé. Ta med dig en
sommarberättelse att dela med
andra. Gunnar Pettersson och
Karolina Bergenholtz, andakt

Karl-Oskardagar

Karl-Oskar
dagarna
6-9
Augusti
Självklart
kommer
kyrkan
vara
synlig under Växjös största festhelg.
Vi kommer tillsammans med de andra
kyrkorna finnas på plats vid Speakers
Corner. Det är just nu under planering
och vi hoppas kunna göra en plats där
fika, samtal och gemenskap får råda! Vill
du vara med och hjälpa till? Kontakta
ungdomsledare
Karolina
Bergenholtz.
Alla är viktiga och alla behövs!
”När klockan passerat ett på natten och kyrkans
tält är fullt av ungdomar som behöver dricka
vatten, sitta ner en stund och få någon att
prata med, då vet jag att det jag gör är viktigt”
-Person på plats i kyrkans tält 2013
Foto:Daniel Bergenholtz
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AUGUSTI
Sön 2
10.00

Gudstjänst med nattvard
Sköta om, för det goda
Gunnar Pettersson
Sång & Musik: Lars Jöneteg och
Christina Holmén

Tors 6
-Lör 8

Karl-Oskar-dagar
Kyrkorna tillsammans finns på
stans gator hela helgen.

Sön 9
10.00

Gudstjänst
Nådens gåvor
Thore Hildingsson, Börje
Eidenskog
Sång & Musik: Markus Ellström

Sön 16 Sommargudstjänst
15.00 på Ryttartorpet
Gunnar Pettersson, Lena
Örnholmer
Musik av brassgrupp

Gå en etapp av
Ekovandringen!
I Paris i december kommer
världens ledare att träffas
för nästa stora toppmöte
om jordens klimat. För att
som kristna och kyrkor vara
med och påverka anordnar
Pilgrimscentrum i Vadstena
en
Ekovandring
inom
Sverige mellan Uppsala och
Lund. Starten går den 12 juli
och etappen avslutas den 10
september. Vandringen är en del av projektet
Act for Climate Justice.
Den 24-30 augusti går vandringen från

Tis 18
18.00

Andakt
hålls på Rehab/Sigfridsområdet

Sön 23 Gudstjänst
10.00 Friheten i Kristus
John Lindar, Cristina Lenells
Sång & Musik: John med vänner
Ons 26 Rastplatsträff
18.00 med deltagare på den ekumeniska
Ekopilgrims-vandringen till Paris.
Se notis
20.30 Kvällsmat och kvällsbön
Sön 30 Gudstjänst
10.00 Medmänniskan
Gunnar Pettersson, Louise
Thoreson-Roth
Sång & musik: Familjen Gårsjö

Telefonbibeln

Lyssna på dagens bibelord
0470-241 00
Värnamo till Ljungby och onsdagen den 26
augusti gör vandrarna halt i Equmeniakyrkan
i Växjö efter att ha gått från
Moheda. Vi äter kvällsmat
tillsammans vid sextiden och
har en gemensam aftonbön
vid pass halv nio. Möt upp
för att gå från Moheda eller
kom till kyrkan och ta del av
vandrarnas erfarenheter.
Mer information finns att
läsa på hemsidan www.
pilgrimscentrum.se. Klicka
dig fram till Ekovandringens
dagsprogram, och anmälan.
Väl mött på en vandring för klimatets och
rättvisands skull!

Kalender
SEPTEMBER
Vecka
36

Barn och ungdomsarbetet i
equmenia Växjö startar sitt
höstprogram.

Tis 2
17.00

Bönetimma
En stund för reflektion och
omtanke

Sön 6
10.00

Gudstjänst med nattvard
Enheten i Kristus
Cicci Hagevi, Thore Hildingsson
Musik: VM Brasset

12.00

Bibel & lunch – John Lindar

Mån 7
14.00

Angeläget
Samtal kring en sommar jag
minns och nordisk pianomusik
Helene Olaison, pianopedagog
och konsertpianist. Se notis

Tis 8
17.00

Bönetimma
En stund för reflektion och
omtanke

Lör 12 Temadag
9.00
Med hela ditt liv - sexualitet och
-13.00 kärlek i Bibeln och kyrkan.
Se notis
Hanna Möllås, Leif Carlsson
Seminarier och förmiddagsfika
Sön 13 Söndag på Hjortsbergagården
Församlingsdag.
10.30 Fika
11.00 Seminarium utifrån boken
“Söndag - Gudstjänst i en ny tid”,
red av Joel Halldorf
13.30 Middag, Anmälan senast 10 sep
till Hjortsbergagården.
15.00 Gudstjänst
Mats Gunnarsson, Gunnar
Pettersson.Musik: Brassband från
Rydaholm, Kyrkfika.

Tis 15
17.00

Bönetimma
En stund för
reflektion och omtanke

Sön 20 Gudstjänst
10.00 Att leva i Guds vilja
Hampus Jönsson, Gunnar
Pettersson
Sång & Musik: Karin Ellström,
Kristina Lundqvist, Susanne
Hallström & Annica Claesson
Mån 21 Angeläget
14.00 Följ med till Sydafrika
- kontrasternas land
Katrin Nordmark, lärare.
Tis 22
17.00

Bönetimma
En stund för reflektion och
omtanke

Lör 26 Nattvardsandakt med
14.00 omsorgsrådet
Sön 27 Gudstjänst med små och stora
10.00 Himmelrik
John Lindar, Karolina Bergenholtz
18.00

Andrum, en stund i stillhet, bön
och nattvard

Tis 29
17.00

Bönetimma
En stund för reflektion och
omtanke

OKTOBER
Sön 4
10.00

Gudstjänst med nattvard
Sång & musik: Kören Gloria

0472-550136 www.hjortsbergagarden.se

På gång
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Kören Gloria

Kördag

”Angeläget” under hösten

handlar om Elin Wägner, som i mycket var
före sin tid.
I höst börjar vi måndagen den 7 september,
då vi ser tillbaka på somrar vi minns. Helene
Olaison spelar och berättar om fyra nordiska
kompositörer.

Kören Gloria sjunger med Karin Ellström
och Annica Claesson som ledare. Vi övar
tisdagar kl. 19.00, med start tisdagen den 15
september. Välkomna. För mer info maila
annica.claesson@home.se

Det blir en höst med mycket musik på
träffarna, helt enligt deltagares önskemål.
Programmet handlar också om förändringar
och kontraster med färska bilder från Afrika
och gamla och nya Växjö-motiv. Vi får följa
en Växjö-polis på sin livsresa, som började
långt borta och slutade i Kronoberg. En träff

Missa inte höstens roligaste dag! Kördag
med Dan-Inge Olsson på Hjortsbergagården
lördagen den 24 oktober. Boka in det här
datumet, mer information kommer senare.

Mer information hittar du i det tryckta
Angeläget-programmet. Välkommen med!

Angelägets vårutflykt till Korrö. Foto: Gunnar Pettersson

Med hela ditt liv

Med hela ditt liv – om kärlek och
sexualitet i bibeln och kyrkan
Temadag och relationsseminarium
lördagen den 12 september kl.
9.00-13.00 med Hanna Möllås
och Leif Carlsson.

Kärlek och sexualitet är en viktig
del i en människas liv och därför
vill vi bjuda in till en temadag.
Vad kan vi finna i bibeln om
detta ämne? Hur kan vi tolka och
förstå det som står där? Hur ser
vi på kroppen och sexualiteten?
Välkommen med på en viktig
temaförmiddag!
Anmäl dig till Cicci Hagevi.

Internationellt
Lärjungaskola i Indien

När jag helhjärtat sökte Herren fann jag
Honom, på ett överväldigande och gudomligt
I januari i år åkte jag iväg med
vis. Jag inser nu att Gud alltid frågat mig om
Apostlagärningarna 29 till Indien. Apg29
han får vara en del av
är en lärjunga- och
mitt liv. Först nu släppte
bibelskola som unga
jag in Jesus i mitt liv och
vuxna går igenom i en
lät honom påverka mig
multikulturell
miljö.
i hur jag vill vara. I det
Med andra kulturer får
fann jag den identitet jag
vi en större förståelse
sökt. En identitet där jag
för vem Jesus är
är Guds barn. Tidigare
och vilka principer
var den direkt förankrad
den
första
kristna
i vad jag presterat. Att
församlingen
levde
istället få uppleva Guds
efter. Vi har studerat
nåd och finna frid i att
Foto: Privat
Markusevangeliet och
jag
är
Guds
skapelse,
oberoende av mina
Apostlagärningarna med lärare från olika
prestationer,
är
helt
fantastiskt.
delar av världen. I tre månader bodde jag
med ungdomar från Nepal, Indien, Kina,
Amerika. Vi har svetsats samman som en
familj och skapat starka vänskapsband som
utrycker sig i omsorg om varandra.

Det var en stor utmaning att i studier och
praktik testa på vad det innebär att vara
en Jesu efterföljare. Det har utryckt sig i
glädje, sorg, iver och frustation, men också
hjälpt mig att växa som människa. En resa i
sökande efter en identitet i Jesus.

Samarbetskyrka i Indien

Apg29-skolor arrangeras tillsammans med
systerkyrkor världen över. Equmenia-kyrkans
systerkyrka i Indien är Hindustani Covenant
Church (HCC). De senaste 15 åren har
kyrkan vuxit med många nya församlingar.
Idag finns ca 30 000 medlemmar i ca 120
församlingar med centrum i Maharashtra.
Det sociala arbetet är viktigt och tar emot
Sida-stöd för humanitära insatser vid
naturkatastrofer och för utveckling som rör
hälsa, landsbygd m.m. Kyrkan driver också
två sjukhus och tre skolor.

Jag har lärt mig att Gud kan använda mina
felsteg och misstag till något gott för Hans
rike. Det kvittar var i världen jag är, Gud kan
använda mig till att göra gott, om jag tillåter
Jesus att vara en del av mitt liv. Jag tänker i
fortsättningen lita på Gud och att Han har en
plan för mig.
Hampus Jönsson,
en leende bussresenär i Indien

Daliter i Indien

Equmeniakyrkan i Växjö stödjer skolgång för
barn som tillhör daliterna i Indien; mer kända
som ”kastlösa” eller ”oberörbara” (över 250
miljoner människor). Indien är en demokrati
som har lagstadgade rättigheter för daliter,
men många kan inte tillgodogöra sig dessa.
De förvägras därmed rätten till fullvärdig
utbildning och hälsovård. Kvinnor och barn
utnyttjas under slavliknande förhållanden,
sexhandel och prostitution. Men det håller
på att ändras. I över 100 ”Good Shepherd
Schools” finns ca 25 000 barn inskrivna.

Foto: Jan-Erik Lundberg

Konfirmation den 24 maj 2015, efter ett samarbete under läsåret
mellan Equmeniakyrkan och Ulriksbergskyrkan i Växjö.

Annonsera gärna på den här sidan!

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

kraftkallan.biz/
konsulterade ingenjörer inom elkraftteknik

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.

Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94 | www.a-maklare.se | info@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
Ligger i Konsums lokaler vid Dalbo centrum
- Batteribyten till kameror, klockor och billarm
- Försäljning av klockor och klockarmband
- Tips online o lotter
Telefon 0470-222 34

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

Hushållsnära tjänster

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
Gunnar Pettersson

John Lindar

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

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

Cicci Hagevi

Karolina Bergenholtz

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

Ungdomsledare
karolina.bergenholtz@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 0730-76 05 56

Thore Hildingsson

Henrik Cederfjord

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

Kontaktperson för styrelsen
ordf@equmeniakyrkanvaxjo.se

Ordförande Equmenia Växjö
ordforande.equmenia@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 070-5318350
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Equmenia Växjö

Bankgironummer 950-4580
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