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På väg...
Vi bestämde oss för att överge semesterstranden och det inbjudande havet. Vi ville
till en plats uppe på ett berg. Dagtid kunde
vi se en vit prick på bergskanten högt ovan
stranden. Kvällstid en svag ljuspunkt. Ett
litet kloster med två gamla nunnor, hade vi
fått veta. Det gick inte ta sig dit på annat sätt
än att vandra.
Gryningen hade inte övervunnit natten när vi
gav oss av. Vi fann vägen upp mot berget;
först tillrättalagd med asfalt och några få
gatlampor, sedan avsmalnad till en grusväg.
Efter någon timme bar det av än mer uppför
och vägen blev riktigt smal. Den slingrade
sig genom olivlundar, i ett landskap i brända
färger. Det var varmt och torrt. Gång på gång
fick vi stanna, dricka vatten och vila.
Fram på förmiddagen tog vägen slut. En liten
stig ledde vidare uppför. Långsamt klättrade
vi vidare. Svetten lackade och efter en stund
kom vi in i en stillsam pinjeskog. Vi gick på
en mjuk matta av barr. Ett stilla sus i träden,
annars helt tyst. Strax var vi framme vid
klostret - ett vitt och blått litet hus hängande
över bergskanten.
På verandan togs vi emot av två böjda och
i ansiktet vackert skrynkliga gamla kvinnor.
Generöst bjöd de på naturgodis och visade
oss in i kapellet. Vi hade inget gemensamt
språk, men varma leenden. Vi fann vila och
stillhet i det svala kapellet, där rummet var
fullt av böner. Med våra blev de fler. En stilla
stund med Jesus.
Så småningom återvände vi till verandan och
en kran med friskt, kallt källvatten; underbart

att dricka. En nästan smärtsamt vacker utsikt
över hav, öar och berg öppnade sig. Där
kunde jag ha suttit i dagar.
Ibland är en vägs mål tydliga och vi vet när
vi är framme. Andra gånger har vi kanske
en saknad eller vision som driver oss att gå.
Kanske finns delmål och rastplatser längs
vandringen. Vägen kan leda framåt i maklig
takt eller vara äventyrlig. Ibland får vi backa
och börja om. Själva målet kanske vi bär som
en längtan eller som en bild inom oss - som
kan variera i styrka och tydlighet.
När vi vandrade upp till klostret visste vi
inte exakt vad vi skulle finna. Jag fantiserade
mest kring klostret. Den stora behållningen
blev utsikten och det klara vattnet vi bjöds
att dricka.
Vilken är din väg och ditt mål? Vad är vår väg
och vårt mål tillsammans som kyrka? Jesus
sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet…”.
I de orden finner jag hopp och tillit till att
Jesus vill både min väg, mitt mål och mitt
jag. I sökandet efter väg och vid målet går
det att finna och höra Jesus säga: ”Jag är med
er alla dagar…”
Låt oss fortsätta be, söka och vandra
tillsammans. Som kyrka kan vi finna
färdväg, hopp och fördjupning. Med Jesus
finns Gudsriket nära. Jag tror och hoppas
på en plats av bön, en fantastisk utsikt
och livgivande, färskt vatten för mig, dig,
främlingen och oss tillsammans.
Cicci Hagevi

Aktuellt
Ikläd Er Kristus

Temat vid årets kyrkokonferens Ikläd er
Kristus (Rom. 13:14) utmanar oss att bli mer
lika Kristus. Det handlar om förvandling,
befrielse, människans och skapelsens
upprättelse. Så skriver kyrkoledningen och
så blev tilltalet i gudstjänster, seminarier,
studier och förhandlingar. En gåva räcks oss
på vägen till Guds rikes förverkligande.
Under stort jubel,
stående ovationer
och med förbön
välkomnades tre
nya församlingar
och en kristen
gemenskap
till
Equmeniakyrkan.
´Församling
på
nytt
sätt´
var
också tema för
en samling där
några från de nya
församlingarna
berättade om sitt
arbete. Förbön hölls även för 8 diakoner
och 12 pastor som går i tjänst och för nästan
lika många som inleder vägledningsåret före
ordination 2017.
En delvis ny kyrkoledning valdes och de
tre nationella kyrkoledarna valdes om på
fyra år. Gäster med hälsningar från länder
med systerkyrkor; bön om ledning, omsorg,
förvandling. Ett missionärspar, hemkomna
från Ecuador, berättade om sitt arbete. De
funderade också över mission i Sverige och
ställde frågan « Kan man starta ett café som
församling?»
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Femtioåtta ärenden på föredragningslistan,
ett påverkanstorg för ombudens delaktighet
i beslut och ett beslutsforum med cirka 640
ombud. Många talare; noga räknat tre gånger
så många män som kvinnor. God stämning
och en fantastisk vårsol.
Här möttes ombud i förväntan och glädje,
oro och eftertanke. Engagemang i dopfrågan
kom till uttryck vid beslut om samarbete med
Svenska
kyrkan;
musikens uppgift
i
gudstjänsten
underströks inför
beslutet om ny
Kyrkohandbok;
osäkerhet om vad
det innebär att fatta
beslut i konsensus
kom i dagen vid
majoritetsbeslutet
att börja resan
till
en
vidgad
beslutsprocess inom
Equmeniakyrkan.
Åtta motioner hanterades efter att ha
diskuterats på Påverkanstorget. Merparten
beslutades enligt kyrkostyrelsens förslag, ofta
med någon ändring. Ett uttalande till riksdag
och regering om att avvisa kärnvapen antogs
med en liten ändring, medan ett uttalande
om att agera för en rättvis och hållbar fred
i Israel och Palestina remitterades tillbaka
till kyrkostyrelsen och därmed till nästa års
kyrkokonferens.
Att leva är att fråga – Psalm 577
Med hälsning från ombuden

Tankar för dagen
På radion lyssnade jag för
en tid sedan på en intervju
med en amerikansk professor
verksam i Nordafrika. Han
berättade om svårigheter
att med heliga skrifter lösa
dagens konflikter. Han tog
upp följande exempel. En
konflikt uppstår mellan två
byar. Deras gamla skrifter
beskriver noggrant hur en
såda konflikt skall lösas. Man
tillkallar byäldste, sätter sig
framför hövdingens hydda,
löser konflikten och fattar
beslut. Hur relevant är denna lösning idag?
Idag är byar ersatta av städer och byäldste
av jurister och ålderdom är en belastning i
många kulturer. Hur kan vi göra delaktighet
i tolkning, försoning och att finna nya
vägar vardaglig och självklar inför vår tids
utmaningar?
För några år sedan besökte jag en
gospelkyrka i New York. För att vara
säker att få plats skulle man vara på plats
minst en timme i förväg. När vi kom fram
ringlade sig en minst 200 meter lång kö från
kyrkporten, runt hörnet på kvarteret och
även runt nästa kvarter. Alla besökare blev
noga kontrollerade. Inga jympaskor, inga
shorts, inga T-shirts, inga vattenflaskor och
så vidare. Som tur var fanns kläder att hyra
för dem som inte klarade klädkoden. När vi

gick ut viskade min kollega
i örat på mig. Var det inte
lite konstigt att temat på
predikan var ”du får komma
till himlen precis som du är”.
Stämmer ord och handling
alltid överens? Vilka hinder
för allas gemenskap bygger
vi utan att riktigt se dem?
Att leva som man lär är
inte alltid lätt. Att tillämpa
urgammal lagstiftning är inte
heller alltid så lätt. Speciellt
inte i värld som förändras så
fort som vår. Det finns dock en sak som inte
förändras så fort och det är vårt mänskliga
DNA. De flesta människor är mycket lika när
det gäller grundläggande behov. Man vill ha
arbete, mat för dagen, tak över huvudet, en
familj, nära relationer m.m. Kan det vara så
enkelt att vi människor är mer lika än olika?
Att på ett klokt sätt få ihop det gamla
med nya har varit en av kristenhetens
framgångsfaktorer. Att leva som man lär är
också viktigt, men ack, inte alltid så enkelt.
Visst har det blivit fel på vägen men mycket
har nog ändå blivit ganska bra.

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

Göran Fremrot

Equmenia - barn och ungdom
Equmenia i höst

Equmenia tar uppehåll i sommar men till
hösten kör verksamheten igång igen. Vecka
35 samlas vi åter med Scout, Girls only,
Tonår, småbarnsrytmik och övriga grupper
som träffas regelbundet i Equmeniakyrkan.
Varmt välkommen tillbaka efter sommaren.
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Barnkör till hösten

Under hösten kommer vi att dra igång en
barnkör. Vi kommer att mötas ett tiotal gånger
under terminen och bl a delta i gudstjänster.
Håll utkik efter datum och tider då vi träffas
och sjunger. Har du några frågor, kontakta
John Lindar: se baksidan

Trevlig Sommar - Välkommen tillbaka vecka 35

5 snabba till våra nya
medarbetare

1. Ålder
2. Bor
3. Beskriv dig själv med 3 ord
4. Vad gör du till hösten?
5. Vad gör du en ledig dag?
6. Hur känns det att flytta till Växjö?

Emilia

1. 20
2. Fagerås
3. Glad, spontan och envis
4. Ungdomsledare i Equmeniakyrkan Växjö
5. Tar det lugnt och är med vänner.
6. ”Det känne jätte, jätte bra!”

Magdalena

1. 34
2. Göteborg, snart Växjö
3. Positiv, nyfiken och sjungande
4. Diakon med barn&ungdomsinriktning
5. Det beror på årstiden, hänger med vänner,
klättrar, badar, läser, kollar på serier.
6. ”Rätt”

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

Möte med
Namn: Robert Widmark
Ålder: 28
Bor: Växjö sedan ett och ett halvt år
Jobb: Musiklärare på kulturskolan

församling.
- De senaste åren har jag längtat efter att
få vara med i en församling. Församlingsgemenskapen ger mycket, där får den
personliga tron både växa och utmanas.

Gud utmanar oss ständigt vidare i fördjupad
gemenskap och efterföljelse. Detta innebär
att församlingen alltid är i rörelse, den står
aldrig still. Jag har mött Robert Widmark,
en av församlingens senaste medlemmar
för att sitta ner och prata om hans syn på
Equmeniakyrkan Växjö, dess nutid och
framtid.
Robert är uppvuxen i en pingstförsamling
i Bankeryd utanför Jönköping. När han
ser tillbaka på sin uppväxt så kan han
se både olikheter och likheter mellan
församlingarna i Växjö och Bankeryd. Båda
sammanhangen fokuserar mycket på barnoch ungdomsarbetet.
Robert ser dock en skillnad. I Bankeryd så
fokuserade man mycket på det inåtriktade
arbetet medan man i Växjö har mycket av sitt
fokus på det utåtriktade arbetet. Roberts bild
av församlingen i Växjö är att den är mycket
engagerad och att många människor brinner
för viktiga frågor.
- Det är det utåtriktade arbetet som jag
brinner för. Församlingen har blicken utåt,
mot vad som sker i samhället. Det är mycket
som händer och den lever inte bara i sin egen
bubbla.
Efter att Robert och hans fru Sofia studerat
några år i Göteborg och engagerat sig i
Diakonia och i olika kyrkor så längtade
de till Växjö. I och med flytten tillbaka till
Småland så föddes även längtan att gå in i en

Robert lyfter också fram att församlingen
betyder mycket för vardagslivet.
- Mötet med Gud sker i gudstjänsten. När man
får möjlighet att fira gudstjänst regelbundet
så kan man också bära med sig gudstjänstens
budskap ut i vardagen.
Equmeniakyrkans vision är ”En kyrka
för hela livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar mig, dig och världen”. Det betyder
att tron på Jesus Kristus leder oss vidare. Det
gäller även församlingen i Växjö.
- Jag längtar efter att församlingen kan få
utveckla det diakonala arbetet. Vi lever i en
tid som verkligen behöver det.
Robert längtar också efter att församlingen
skall få bli en aktiv och naturlig del i
samhället. Dessutom ser han en utmaning att
nå fler studenter på universitetet.
- Personligen längtar jag efter att få engagera
mig mer, men ibland kan engagemanget vara
svårt att kombinera med ett heltidsjobb.
John Lindar

Aktuellt
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Sommarcafé

Även den här sommaren är du som vill
välkommen att dela gemenskap i samtal och
fika i Equmeniakyrkan. Vi möts tre onsdagar
med olika teman. Varmt välkommen!
Onsdagen den 22 juni kl 14.00-16.00
Midsommarstämning.
Kanske en sång och en fråga eller två?
Andakt John Lindar

Onsdagen den 13 juli kl 14.00-16.00
Min minnessak
Om du vill kan du ta med en sak som är förknippat med ett minne som du vill dela med
oss andra. Andakt Cicci Hagevi
Onsdagen den 10 augusti kl 14.00-16.00
Florence, Kristina och Gustava
Kvinnor på Huseby med Lisbet Eriksson.

Stor brasskonsert

Veckan efter midsommar ordnar SMM (Svenska
Missionskyrkans Musikkårer) traditionsenligt ett brassläger
på Hjortsbergagården. Det har man gjort i mer än 35 år nu.
Sedan cirka 10 år håller lägret sin avslutningskonsert i
Equmeniakyrkan Växjö. Så även i år. Lördagen 2 juli
kl. 18.00 kommer cirka 100 brassungdomar att ge konsert.

Psalm 201, vers 3

Men Du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder,
Giv, att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder,
Allt kött är hö, och blomstren dö och tiden allt fördriver
blott Herrens ord förbliver.

Kalender

JUNI
Sön 5
10.00

Gudstjänst med nattvard John
Lindar Lena Örnholmer, Sång
& Musik: Lars Jöneteg och John
Lindar.

Sön 12 Gudstjänst
10.00
Cicci Hagevi, Jon Sterner Hedberg
Sång & Musik: Fam. Ellström
Ons 15 RPG – Våfflor & tipspromenad
14.00
Vilhelmshill.
Sön 19 Gudstjänst
10.00
John Lindar, Ylva Jönsson
Sång: Annica Claesson
Ons 22 Sommarcafé
14.00
John Lindar
Se notis
Sön 26 Gudstjänst
10.00
i Ulriksbergskyrkan
John Lindar

JULI
Lör 2
18.00

Konsert
SMM:s blåsarläger. Se notis

Sön 3
10.00

Gudstjänst med nattvard
John Lindar, Kenneth Kimming
Sång: John Lindar

Sön 10 Gudstjänst
10.00
Cicci Hagevi, Gunilla Petersson,
Sång: Lynn Nilsson.
Ons 13 Sommarcafé
14.00
Cicci Hagevi
Se notis
Sön 17 Gudstjänst
10.00
i Ulriksbergskyrkan
Cicci Hagevi

Sön 24 Gudstjänst
10.00
med Ulriksbergskyrkan
Lars-Åke Egerbo,
Börje Eidenskog
Sång: Birgitta Jöneteg
Sön 31 Gudstjänst
10.00
Anna och Kenneth Kimming
Sång: Annica Claesson

AUGUSTI
Sön 7
10.00

Gudstjänst
Michael Andersson
Sång: Susanne Hallström

Ons 10 Sommarcafé
14.00
Lisbet Eriksson,
Se notis
Fr - Lö Karl-Oskardagarna
12-13 Kyrkorna tillsammans
Sön 14 Gudstjänst
10.00
Magnus Hagevi, Olle Sandvall
Sång & Musik: Helene Olaisson
Sön 21 Gudstjänst
15.00
på Ryttartorpet. Cicci Hagevi,
Brassgrupp, Rebecka Svensäter
Sön 28 Gudstjänst
10.00
John Lindar, Jon Sterner Hedberg
Tis 30
17.30

Bönetimma En stund för reflektion
och omtanke
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SEPTEMBER

Sön 18 Gudstjänst
10.00
John Lindar, Lisbeth Eriksson,
Sång & Musik: Robert Widmark

Lö-sö
3-4

Församlingshelg
på Klintagården. Se notis

Sön 4
18.00

Andrum en stilla stund i bön,
reflektion och nattvard.
Cicci Hagevi

Tis 6
17.30

Bönetimma En stund för reflektion
och omtanke

Sön 11 Gudstjänst
10.00
Cicci Hagevi, Susie Bjelkvik, Sång
& Musik: Fam. Gårsjö
Mån 12 Angeläget
14.00
Träsmak eller smak för trä?
Håkan
Palm,
möbelsnickarmästaren från Lädja
Tis 13
17.30

Bönetimma En stund för
reflektion och omtanke

Lör 17

Konsert
Lingon & Mjölk, Värnamo
Se notis

Tis 20
17.30

Bönetimma En stund för reflektion
och omtanke

Sön 25 Gudstjänst
10.00
Installation av ungdomsdiakon,
ungdomsledare och
församlingsföreståndare
Lena Örnholmer
Kören Gloria
Mån 26 Angeläget
14.00
Den tredje åldern - en möjlighet till
försoning och glädje
Karin Bengtsson, leg läkare och
specialist i allmänmedicin
Tis 27
17.30

Bönetimma En stund för reflektion
och omtanke

OKTOBER
Sön 2
10.00

Kyrkskjuts

Gudstjänst med små och stora
Nattvard och barnkör

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

Aktuellt
Angeläget i höst

Höstprogrammet för ANGELÄGET är
klart. Foldrar finns att hämta i kyrkans
foajé. Antalet besökare under våren har
kretsat mellan 55 och 75 och visar på ett allt
större intresse för denna typ av verksamhet.
Välkommen att delta.
Höstprogrammen börjar måndagen den 12
september.

Lingon & Mjölk

Lördagen den 17 september kommer
kören Lingon & mjölk ifrån Värnamo till
Equmeniakyrkan Växjö. Repertoaren består
av både svart och vit gospel, men även annan
musik som t. ex. psalmer, jazz och svenska
sånger. Ledare för kören är Adan Brown,
musiker i Värnamo Missionskyrka. Fri entré.
Varmt välkommen.

Konfirmation 2016-2017

Equmeniakyrkan Växjö vill bjuda in
dig som nästa år går i årskurs 8 till
konfirmationsläsning. Församlingen har
haft konfirmationsarbete tillsammans med
Ulriksbergskyrkan i flera år och det kommer
att fortsätta med det under kommande läsår.
Vi träffas en gång i veckan för att fika,
samtala, fira andakt och tillsammans lära oss
mer om kristen tro.
Anmälan eller frågor hör av dig till John
Lindar. (se baksidan)

Kristen Närradio 102,4

Gudstjänster söndagar 16.00-17.30
www.vaxjonarradio.se

0472-550136 www.hjortsbergagarden.se

Aktuellt
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Tillsammans på väg…

informationsfolder eller om du vill anmäla
dig kan du höra av dig till pastor Cicci, (se
baksidan).
Välkommen med! Ditt bidrag är viktigt i vårt
samtal!

En omsorg som bär…

ömtåligt. Det kan snabbt förändras och ta en
vändning vi inte tänkt eller räknat med.

I september får vi möjlighet att tillsammans
dela gemenskap och samtala om hur vi
kan och vill vara kyrka i vår tid. Den 3-4
september har vi bokat Klintagården på
Öland med förhoppningen att många kan
och vill följa med för att njuta av vacker
natur samtidigt som vi är tillsammans i
aktiviteter och viktiga samtal med både stora
och små blandat. Vår församlingsmentor
Lennart Johansson kommer att finnas med
oss på lördagen då vi i samtalen söker
riktning och färdväg framåt. Om du inte fått

”Sannerligen, vad ni gjort för någon av
dessa mina minsta som är mina bröder, det
har ni gjort för mig.” Matt. 25:40.
Omsorgsrådet är en av kyrkans arbetsgrupper
och har som uppgift att försöka få grepp om
det behov av omsorg som finns i kyrkans
närhet. Omsorg om svaga, hjälp och
uppmuntran till ensamma eller praktisk hjälp
till dem som så behöver. Behovet av omsorg
snarare ökar än minskar både i församlingen
och i samhället.
Vi vill gärna hålla oss uppdaterade och
erbjuda resurser i svåra situationer. Av
erfarenhet vet vi att livet är skört och

Omsorgsrådet har som vision att ingen ska
hamna utanför och bli bortglömd. Vi ordnar
nattvardsandakter för dem som vanligtvis
inte kan vara med i kyrkan. Språkcafé
för människor som kommer till vårt land,
men lätt kan hamna utanför på grund av
språket. Vi tar gärna en dialog i de viktiga
omsorgsfrågorna.
Om Du vet om någon som hamnat i en
situation där speciell omsorg behövs,
är du välkommen att kontakta oss i
Omsorgsrådet via pastor Cicci och vice
församlingsföreståndare Thore (se baksidan).

Håller öppet måndag-fredag kl. 8-14.30, onsdag kl. 9-14.30
Här kan du äta, läsa tidning, ta en dusch, tvätta kläder m.m.
Eller hjälpa någon som volontär med just det du kan.
Kontakta diakon Martin Rosén: 0470-70 49 09

Internationellt
När det stora kriget –
som ibland kallas för
Afrikas Världskrig – tog
slut 2007 var problemen
i de båda Kongostaterna
överväldigande. Ett av
de största problemen var
att avväpna de miliser
som fanns i området. De
hade ”rekryterat” många
barnsoldater,
som
nu
måste tas om hand för att
kunna komma tillbaka in i
samhället. Mycket av det
ansvaret kom att falla på
kyrkorna. En idé var att
ordna sommarskolor för
fotboll och idrott.
Åren därpå startade Equmeniakyrkans
samarbetskyrka i Kongo Brazzaville
fotbollsskolor och dåvarande Missionskyrkan
stödde initiativet med pengar, men också med
ledare och organisatörer. Idrott på kristen
grund fungerade väl. Samarbetskyrkan
i Kongo Kinshasa startade också
fotbollsskolor. Sedan dess har skolorna i de
båda Kongostaterna fungerat utomordentligt
väl med stöd från Sverige.
År 2010 åkte ett team från equmenia och
Missionskyrkan till Asbest i Ryssland för
att genomföra ett fotbollsläger. Lägret var
tänkt som ett sätt att nå ut till ungdomar. Det
handlade inte bara om idrott utan om mycket
mer. Det svenska konfirmationsmaterialet
´Den viktigaste matchen´ fanns översatt till
ryska och var till god hjälp. Sedan dess har
flera läger hållits i Ryssland, bland annat i
Asbest, Tjelabinsk, Revda och Perm. Under
2015 genomfördes läger också i Omsk och
Kaliningrad.

När även vår vänkyrka i Litauen, den
Evangeliska Reformerta
Kyrkan,
planerade
ett
idrottsläger
för
ungdomar
sommaren
2014
beslutade
Internationella
kommittén att med
hjälp av pengar från
Erikshjälpen finansiera
lägret det första året.
Idrottslägret
(inte
bara
fotboll)
blev
en
framgång
och
organisatörerna bad om
stöd även för år 2015.
I samband med Equmeniakyrkans årliga
insamling till internationellt arbete - ´Tänd
ett ljus´ - väcktes idén att med hjälp av
pengar från Erikshjälpen fyrfaldiga den
insamlade summan. Som villkor satte
kommittén att pengarna enbart skulle gå till
idrotts- och fotbollsskolor för ungdomar.
Sommaren 2015 skickades 120 000 kronor
till skolorna i Kongo, Ryssland och Litauen.
I år fanns möjlighet att göra på samma sätt,
vilket innebär att församlingen skickat 150
000 kronor till Equmeniakyrkan. Kyrkan
fördelar sedan medlen mellan länderna. Vi
har garantier för att även Litauen-lägret får
del av medlen.
Equmeniakyrkan Växjö är på det här sättet
med och stödjer ett livsviktigt arbete för
ungdomar i utsatta länder. Vi kan göra
det tack vare Er som arbetar volontärt på
Erikshjälpen Second Hand i Växjö. Tack.

Internationella kommittén

Annonsera gärna på den här sidan!

Kontakta Magnus Svensson 0705-84 58 00 magnus@saltas.se
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.

Växjö • Ingelstad
Lessebo • Hovmantorp
Lammhult • Rottne

E.NILSSONS
B E G R AV N I N G S BY R Å

Nygatan 30 • VÄXJÖ • 0470-122 27
www.e-nilssons.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

John Lindar

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

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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