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Förundran



Förundran
”Förundran” är ett mäktigt ord. Det är ibland 
det som sker varje dag utan att vi stannar 
upp och tänker till omkring det som sker. 
Det kan vara i det vardagliga mötet; blicken, 
leendet, öppenheten, det lilla såväl som i det 
stora. Det kan vara att ana det gudomliga i 
vardagens till synes grå vanligheter som 
något av det himmelska som glimmar till. 

”Förundran är det som gör livet meningsfullt. 
Att varje dag få möjlighet att se, lära och 
upptäcka något nytt om mig själv och 
världen.” Tomas Tranströmer skriver ”Det 
finns mitt i skogen en oväntad glänta som 
bara kan hittas av den som gått vilse...”. ”En 
oväntad glänta…” Ljus som kommer från 
ett håll man inte trodde. En öppning i det 
mörka. En möjlighet där jag inte trodde att 
något fanns. 

Vi står i inledningen av en ny sommar 
och samtidigt smakar vi en förundran av 
vårens överraskande vanlighet av grönska, 
värme, ljus och fågelsång. Det väcker 
alla möjliga känslor i oss – förväntan, 
längtan, förtvivlan, hopplöshet… 
Förundran – känslan när en person 
inser att något inte står till på det sätt 
som personen i förväg hade väntat sig.  

- Det finns mycket att förundras över, säger 
Stefan Edman. Universum är fantastiskt! 
Ju mer kunskap jag får om hur naturen 
fungerar, desto mer fascinerad blir jag. 
Stefan Edman, biolog och en av Sveriges 
främsta naturskildrare, skriver att han har 
lätt att förundras. Över naturen, men också 
över andlighet och de stora livsfrågorna.  
I inledningen till sin bok Förundran skriver 
Stefan om kopplingen mellan förundran 
över den jord vi bor på och andlighet: 
”Att häpna och låta sig fascineras över 

en myra, ett grässtrå eller evolutionens 
mästerverk i våra ögon, leder tanken vidare 
till mer existentiella funderingar: Varifrån 
kommer denna skönhet och ordning? Hur 
är den möjlig? Hur började det hela – och 
har det trots allt en djupare mening?”  

- Jag tror att förundran är grunden för all 
andlighet, säger Stefan. Det är grundläggande 
att förundras över att överhuvudtaget finnas 
till på den här planeten. Stefan tror att 
förundran över naturen gränsar till religiositet. 
Vi är bjudna att höra det väldiga i att Gud 
har blivit människan Jesus som visar sin 
gränslösa kärlek till alla människor genom 
att själv ge sitt liv. Han låter inte en orättvis 
dom hindra honom utan det blir en seger 
över döden som man bara kan förundras 
över. Och när vi anar att det gäller dig och 
mig kan man inte annat än hänföras. 

”Förundrad jag hör ett glädjens bud att 
syndare nåd han ger, den blinde får sin syn, 
den fångne gör Han fri när frälsningens 
under sker.” är en av översättningarna på 
Amazing grace som kanske är en av världens 
mest sjungna sånger. Vidare står det i vers 
två ”Guds nåd från fruktan löste mig”. 

För en tid sedan fick jag hålla en liten 
nyfödd människa i min famn och be bönen: 
”Låt barnet få växa i trygghet, frihet och 
gemenskap med andra, alltid behålla 
barnets förundran och tillit, mogna i 
kärlek och vishet.”  En bön som även 
gäller den som har några år bakom sig. 
Alltid behålla förundran och mogna i kärlek 
och vishet.

Skriven av en förundrad pastor 
Gunnar Pettersson
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After Work
5 maj kl 19.00
Laila Dahl, just nu aktuell med hennes 
uppmärksammade bok “Att gå sönder 
och bli hel igen - Finns det läkning efter 
otroheten?” - är tidigare känd i första hand 
som artist och låtskrivare med flera album, 
melodifestivalen, en Grammis och 15 års 
turnerande i bagaget. 

Boken (Libris, 2015) är en beskrivning 
av otrohet som flyktväg och vägar till 
känslomässig läkning - och innehåller även 
en personlig del där också hennes nu före 
detta man bidrar med ett par egna avsnitt. I 
media har man beskrivit den som “en bok om 
otrohet, men kanske ännu mer - en bok om 
kärlek...” 
I sin föreläsning fokuserar Laila på frågor 
som “Varför är vi otrogna?”, “Hur kan man 
bli hel igen efter ett svek - både som drabbad 
och som den som var otrogen? samt  “Kan 
man förebygga otrohet?”
För mera info:  Laila Dahl Officiell sida 
(Facebook) eller www.lailadahl.se, www.
terapistudion.se

After Work Music
Den 24 april kl 18.00 är det dags för ”After 
work music” i Equmeniakyrkan i Växjö. 
Under kvällen serveras det mat och för 
musiken står John Lindar, Jennie Ellström 
och David Petersson. Välkommen!

Temakvällar 
”No man is an island” (ingen människa är en 
ö) skrev prästen John Donne redan i början 
av 1600-talet. Vi människor är skapade för 
relationer och vi blir till och lever i relationer. 
Under 2015 kommer Equmeniakyrkan 
Växjö bjuda in till samlingar om relationer. 
Vi låter en gäst tala och sedan får vi samtala i 
smågrupper och ställa frågor. Torsdagen den 
16 april kl 19:00 kommer Maj-Lis Fuchs, 
psykoterapeut och läkare, för att dela tankar 
om Vänskap – en form av kärlek med oss. 
I september får vi sedan besök av Hanna 
Möllås, barnmorska och sexolog, och Leif 
Carlsson, pastor och lärare. De kommer leda 
ett samtal om sexualitet i Bibeln och i kyrkan. 
Boka redan nu in lördagsförmiddagen den 
12 sept kl 9:00-13.00 för detta spännande 
ämne!
Har du fler tankar och idéer kring samtal 
om relationer så framför dem gärna till 
Equmeniakyrkans studieråd eller Cicci 
Hagevi.
Du är välkommen att dela relationer och 
samtal!



Skomakaren i Dalbo
Helt oanmäld dyker jag upp i Wajih 
Chamouns butik på Coop i Dalbo centrum 
och ber om en intervju. Här har Wajih sitt 
skomakeri, nyckelverkstad, försäljning av 
kontankort och lotter 
med mera. Som en sann 
entreprenör har Wajih 
många järn i elden och 
ser möjligheter. Men 
ändå förundras han 
ibland. 

”Som när du dyker upp 
här och överraskar mig 
för att intervjua mig”, 
säger Wajih och skrattar 
medryckande. Sedan 
tittar han ut ur butiken 
nickar och säger: ”Och 
det fina vädret”. När 
jag besöker Wajih är 
det många som lämnar 
in spelkuponger i 
butiken och hoppas på 
tur. Även här finns en 
förundran, för Wajih 
påminner att ”idag är 
det fredagen den trettonde, då tänker många 
att det är negativt, men jag tänker alltid 
positivt och då brukar det ju lyckas.” 

-Är det något negativt som du förundras 
över?
”Det jag undrar mest över nu är det som 
händer i Mellanöstern med kriget i dessa 

länder. Denna fanatism 
som tar över i denna del 
av världen, det tänker jag 
ofta på. Var har människan 
hamnat någonstans?” frågar 
Wajih. ”Det är bara krig och 
blod. Jag funderar mycket 
på det.”

-Blir du förundrad över 
något i Equmeniakyrkan 
Växjö?
”Ja, engagemanget för 
människor”, svarar Wajih. 
”Det är mycket positivt. 
I Equmeniakyrkan bryr 
sig människor om andra 
människor. När man ber för 
andra människor och hela 
världen då spelar det ingen 
roll vilken nationalitet eller 
religion de man ber för har. 
Det har ingen betydelse. 

Det blir jag glad för och mår bättre av.”

Magnus Hagevi

Telefonbibeln
Lyssna på dagens bibelord

0470-241 00

Kristen Närradio 102,4
Gudstjänster söndagar 16.00-17.30 

www.vaxjonarradio.se

0472-550136  www.hjortsbergagarden.se
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Filmbibliotek!
equmenia Växjö har ett filmavtal som gör att 
vi får visa film i våra verksamheter. Vi skulle 
nu vilja bygga upp ett litet filmbibliotek 
och behöver din hjälp. Vi tar tacksamt emot 
DVD/bluray- filmer i olika genrer! 
Kontakta Ungdomsledare Karolina 
Bergenholtz!

Scoutinvigning
Söndag 15 mars hade vi glädjen att fira 
gudstjänst med scoutinvigning med 5 st 
nya scouter och 7 st nya ledare! Med stolta 
fanor marscherade hela kåren in och efter 
märkesutdelning och invigning blev det 
högstämmig sång av alla scouterna!   

Sommarkollo på 
Hjortsbergagården
Under en vecka i sommar så kommer vi 
arrangera ett sommarkollo! Det kommer bli 
en vecka för barn i mellanstadieålder, som 
inte har ekonomiska förutsättningar att göra 
så mycket under sommaren. Detta kommer 
kunna bli verklighet tack vare Erikshjälpen 
och frivilliga krafter i församlingen. 
Fortfarande hänger mycket i luften och vi ber 
för att allt ska falla på plats inom det snaraste. 
För mer info prata gärna med Karolina eller 
John.

Söndagsskolutflykt
Efter gudstjänsten den 31 maj blir det 
utflykt för alla söndagsskolebarn och deras 
föräldrar. Vi tar med fikakorgar och njuter 
av eftermiddagen tillsammans. Mer info 
kommer närmare så håll utkik.

Bibliotek!
equmenia Växjö söker ständigt bra böcker 
att ha i vår bokhylla i kyrkan. Andakts- 
böcker, romaner, barnböcker! Allt med ett 
bra innehåll och budskap hör hemma på vår 
bokhylla. 
Kontakta Ungdomsledare Karolina 
Bergenholtz!

Girls Only
Tisdag och klockan närmar sig tre. Dörren 
slits plötsligt upp och in kommer ett gäng 
tjejer med buller och bång. Det kramas och 
det skrattas, det är dags för ”Girls Only”.
 Här har killarna inget gehör, de har inte tillträde 
hit! Ha ha! Här är det vi tjejer som bestämmer!  
Vad vi gör? HEMLIGT!!! Men så mycket 
kan jag säga att vi har grymt roligt!

Klockrent!
Scoutlägret där tiden står still!
23-28 juni i Tångerda ca 3 km norr om 
Vetlanda!
Scouterna kommer åka iväg på det FÖRSTA 
regionscoutlägret i Region Öst! Vi räknar 
med att bli ca 1500 scouter som samlas för 
ett stort äventyr, där tiden står stilla!? Vill du 
åka med? Lägret söker frivilliga funktionärer 
av alla de slag, så gå in på hemsidan www.
klockrent2015.se för att se listan.



Tankar för dagen
Den kallas för vänskapens ikon. Vid våra 
retreater finns den alltid med, för att påminna 
oss om vår följeslagare Jesus Kristus. Den 
ursprungliga ikonen som kommer från 
Egypten (den här är bara ett avtryck) målades 
på 500-talet. Jesus med sin korsgloria har sin 
högra arm runt sin väns axlar, klosterabboten 
Menas som levde i slutet av 200-talet och 
som är en av den koptiska kyrkans mest 
älskade helgon.

Ikonen hänger till vardags vid min säng, jag 
ser den varje morgon när jag vaknar, varje 
kväll innan jag går till sängs. Men jag ser inte 
främst Jesus och abboten, jag ser Jesus och 
mig själv.
Han är även min vän. Många gånger har 
ikonen gett mig tröst och fyllt mig med 
kärlek. Nu i påsktid porlar glädjen fram på ett 
särskilt sätt. Jag har någon som går vid min 
sida, som jag inte ser med mina mänskliga 
ögon men som jag med trons längtan efter 
beröring kan förnimma tätt intill mig.

Jag ”känner” handen på min axel och jag 
”hör” goda uppmuntrande ord i mitt öra. 
Och de dagar då närvaron inte vill ge sig till 
känna, för sådana kommer, då tittar jag på 
ikonen och övar mig i bönen: Jesus, tack för 
att du finns här hos mig fast jag inte känner 
det just nu.

En av mina vänner berättade om ett andligt 
råd han fått en gång: ”Tänk mer på att Gud 
älskar dig än att du älskar honom”. Det är 
min förvissning att Guds kärlek förvandlar 
oss, långsamt men säkert, om vi bara vill leva 
i den. Pröva tanken, om du inte har gjort det 
förr, att Gud älskar dig helt förbehållslöst. På 
riktigt. Vi läser ju i Bibeln att det är så men 
det är inte samma sak som att vi på allvar tar 
det till oss.

Vad skulle det innebära för dig, för mig, för 
vår församling, om Guds kärlek fick bli det
primära för oss? Under en dag, en vecka, ett 
år, resten av våra liv - vad skulle hända? 
Vad skulle det göra med oss själva, med våra 
relationer till andra människor, med våra
prioriteringar, med vår längtan efter bön, 
gudstjänst och nattvard, med vår verksamhet? 
Tanken svindlar.

En lätt beröring, en hand på min axel
fötter som går i takt,
andning som vill gemensam rytm.

Du går vid min sida, ser mig med
ögon bräddfyllda av ömhet,
känner varje vrå av mitt innersta
och älskar ändå.

Tack för din kärlek
som gör att mina ögon kan bli dina,
som vill få mig att gå i takt och söka
samma andningsrytm som min nästa.

Cristina Lenells
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Påskafton
På påskafton firar kyrkorna tillsammans 
i Växjö påsknattsmässa kl 23.00 i Maria 
kyrka.

Vi möts på kyrktorget i Maria kyrka för att 
gemensamt gå in i den tomma kyrkan och 
möta världens ljus och höra budskapet om 
den levande Mästaren. Tillsammans tänder 
vi påskljus och firar mässa/nattvard och vi 
får även tillfälle till dopbekräftelse. Påskliljor 
delas ut och efteråt blir det påskmingel. 

Vår Fader

Pingstdagen 24 maj kl.18:00 hålls en unik 
ekumenisk mässa Växjö domkyrka. Under 
förra vintern sände mer än 250 växjöbor 
in sina tankar kring Herrens bön – Vår 
Fader. Resultatet blev en mycket spännande 
blandning av tro och tvivel, tankar och 
känslor. Alla bidrag har legat till grund för 
den ekumeniska mässan där tankarna om 
bönen Vår Fader tonsatts till sång och musik. 
Resultatet är ett helt unikt musikaliskt verk 
som spänner över flera olika musikstilar. 
Det grundläggande arbetet utfördes av 
Dan Alkenäs, Magnus P Wåhlin och Lars 
Björksell. Dan Alkenäs har sedan skrivit 
sångtexterna och komponerat musiken.

Hela verket kommer att uruppföras i en 
ekumenisk mässa i Växjö domkyrka. 
Medverkan av Växjö City Gospel, 
Kammarkören Sankt Sigfrid, Gospel on Cue 
och musiker under ledning av Dan Alkenäs, 
Anette Eidenskog, Jonas Nilsson och Yvonne 
Steen-Ohlander.
Vill du vara med och sjunga i Växjö City 
Gospel i mässan? Gå in på bilda.nu och sök 
på Vår Fader.

Då: Arabisk vår och olöst konflikt Palesti-
na-Israel. Sedan: Krig i Libyen, Syrien och 
Gaza, och militärkupp i Egypten. Nu: ISIS 
bloddrypande terrorism, fortsatt krig i Sy-
rien och förvärrad konflikt Palestina-Israel.  
 
Varför blev det så? Vad är det egentligen 
som händer, och varför? Hur hänger saker 
och ting ihop? Vilka intressen styr? Vil-
ken roll spelar länderna i regionen, USA, 
EU och Ryssland? Finns någon ljusning?  
 
Anders Persson, statsvetare och lektor vid 
Linnéuniver-sitetet inleder. Han har skrivit  
tre böcker om konflikten och är återkom-
mande expert-kommentator i SVT och SR i 
frågan. I samarbete med Bilda och Equme-
niakyrkan.

Söndag 12 april kl 14.00-16.00 i 
Equmeniayrkan Växjö, samlingsal 
Bergösalen.

Vad händer i Mellanöstern 
och Nordafrika?



Kalender
APRIL

Tor 2 
18.30

Nattvardsandakt inför påsk
John Lindar, Cicci Hagevi, sång & 
musik: Lars Jöneteg & Christina 
Holmén

Fre 3 
10.00

Långfredag 
John Lindar, Cicci Hagevi, sång & 
musik: Helene Olaison

Lör 6
18.00

23.00

Påsksupé på Hjortsbergagården

Påsknattsmässa (ekumenisk) i 
Maria kyrka

Sön 5
10.00

Gudstjänst med nattvard Bjud Med 
- till Livet, Söndagsskola Gunnar 
Pettersson, Olle Sandvall, Kören 
Gloria

Tis 7
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Lör 11
9.00 – 
12.00

Församlingsmöte med frukost 
Barnaktiviteter

Sön 12
10.00

1400 – 
17.00

Gudstjänst Bjud Med- Följ Med! 
Gunnar Pettersson Kenneth 
Kimming m fl, Trio Susanne 
Hallström, Annica Claesson, Karin 
Ellström

Gudstjänst med små
Bjud Med- Följ Med!
John Lindar, Karolina Bergenholtz

Söndagsseminarium 
Vad händer i Mellanöstern och 
Nordafrika Anders Persson, 
Linnéuniversitetet

Mån 13
14.00

Angeläget Om säkerhet i hemmet, 
Rolf Wimhed, Civilförsvaret

Tis 14
17.00

18.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Andakt Sigfridsområdet

Tor 16
19-21

Temakväll om relationer
“vänskap - en form av kärlek”
Vänskap, Maj-Lis Fuchs inleder på 
temat. Enkel fruktfika och samtal

Lör 18
08-13

Städdag i kyrkan och utanför 
kyrkan. Varmt välkomna! Alla kan 
komma och ge ett handtag.

Sön 19
10.00

18:00

Gudstjänst, Bjud Med- Vågar Vi? 
Söndagsskola, Cicci Hagevi, Susie 
Bjelkevik, VM-Brasset, Möjlighet 
till samtal vid kaffeborden om 
gudstjänstens innehåll.

Andrum, en stund i stillhet, bön 
och nattvard

Tis 21
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Fre 24
14.30

Andakt Norrelid
Gunnar Pettersson

Fre 24
18.00

”After Work Music”
John Lindar

Sön 26
10.00

Gudstjänst, Bjud Med - För livets 
skull, Söndagsskola 
Gunnar Pettersson, Thore 
Hildingsson, Equmeniakyrkans 
insamling för mission i Sverige.

Mån 27
14.00

Angeläget Evedal där Hjärtat fick 
sin saga, Nils-Ivar Köhlin

Tis 28
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Tor 30
19.00

Vårkonsert med VM-Brasset
och kören Gloria
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Kyrkskjuts
I samband söndag  förmiddagsgudstjänster.

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

MAJ
Sön 3
10.00

Gudstjänst med nattvard 
Bli Kvar- Trots Allt, 
Söndagsskola, Cicci Hagevi, Börje 
Eidenskog, Sofia Backåberg, Johan 
Backgård, Frida Backgård och 
Annelie Baert

Tis 5
17.00

19.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

After Work 
Att gå sönder och bli hel igen med 
Laila Dahl

Ons 6- 
Sön 10 

Tor 7 –
Sön 10

Konfaläger på Strandgården

Skaparreatreat på Hjortsberga-
gården Att söka och finna Gud i 
allt, Per-Olof Holm och Annika 
Smedjebäck

Sön 10
10.00

Gudstjänst, Bli Kvar- i 
Församlingen Söndagsskola 
John Lindar, AnnSofie Svensson
Sång: Ida-Maria Ellström

Mån 11
11.00

Angeläget Utflykt till Korrö,
lunch och musik, Magnus 
Gustafsson riksspelman,
folkmusikforskare och ledamot
av Smålands Akademi

Tis 12
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Ons 13
15.00

Andakt Hovslund, 
Cicci Hagevi

Tor 14 – 
Lör 16

Kyrkokonferens i Göteborg,
pastor John Lindar ordineras

Sön 17
10.00 

18.00

Gudstjänst, Bli Kvar- Tack vare allt 
Söndagsskola, Gunnar Pettersson, 
Annica Claesson
Sång: Irene Kristern

Andrum En stund i stillhet, bön 
och nattvard

Tis 19
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Sön 24
10.00

18.00

Gudstjänst i Ulriksbergskyrkan 
med konfirmationshögtid, 
konfirmander och ledare

Vår Fader – mässa i Domkyrkan

Tis 26
18.00

Andakt Sigfridsområdet

Sön 31
10.00

Gudstjänst med Små och Stora 
John Lindar, Karolina Bergenholtz,  
Sommarfest för söndagsskolan och 
alla barn

JUNI
Sön 7
10.00

Gudstjänst med nattvard
Installation av pastor John Lindar, 
sång & musik: David med vänner

V 30 Sommarkollo
 



Aktuellt
HANDLA FÖR FRED – med fokus på 
konflikten i Israel/Palestina.
I tidigare församlingsblad har vi berättat 
om en resa till Israel/Palestina som 
församlingsmedlemmar och andra 
deltog i under våren 2014. 
Kristna palestinier och judar 
engagerade för ett slut på den 
israeliska ockupationen och en 
samexistens i fred och jämlikhet, 
påminde oss om en internationell 
ickevåldsrörelse för fred, s k 
BDS-uppropet. BDS står för 
”bojkott, desinvestering och 
sanktioner”. Rörelsen startade 
bland palestinier på Västbanken 
2005 och har hämtat inspiration 
ifrån handelsbojkotten mot det 
tidigare apartheidsystemet i 
Sydafrika.
Studieförbundet Bilda anordnar under våren 
tre träffar i Equmeniakyrkan med rubriken 
ovan. 
Vi är ca 20 deltagare som på första träffen 
samtalade kring hur vi kan bli medvetna 
konsumenter och om handelsbojkott. 
Medverkande: John Curavac  som driver 
Cityhallen på Sandgärdsgatan i Växjö. 
John är född på Balkan men tvingades i 
tonåren fly till Sverige med sin familj, undan 
krigets fasor. John tog över den förlusttyngda 
Cityhallen år 2004. Kanske läste du 
Smålandsposten 12 februari i år ? Om John 
som anställt 22-åriga Tanja som butikschef. 
Hon är ovanligt ung, men John är inte rädd 
för utmaningar. Han har fullt förtroende för 
henne, säger han till tidningen.
År 2010 angrep israelisk militär ”Ship to 
Gaza” på internationellt vatten med flera 
döda som följd. Båten var på väg till Gaza 
med olika varor, eftersom den palestinska 
befolkningen saknar mycket förnödenheter 

på grund av den israeliska blockaden mot 
dem samt flera krig, som drabbat civila.
John har egna erfarenheter av konflikter, 
våld, krig. Han ville göra vad han kunde 
för att ge sitt stöd till utsatta människor. 

Han beslutade då att ta bort 
alla israeliska produkter ur sitt 
sortiment. Han satte upp en 
affisch på Cityhallens entré 
som informerade om bojkotten. 
Beslutet fick omfattande stöd 
av kunderna och han ökade 
omsättningen med 30 % under 
det första året.
Önskar du se inslaget ifrån TV4 
så finns det på youtube, sök på 
John Curavac.
ICA-koncernens ledning har en 
officiell policy att inte ta egna 
initiativ till handelsbojkotter. 

Man lämnar initiativet till Sveriges riksdag 
och regering. Enskilda ICA-handlare fattar 
dock egna beslut. 
I praktiken hände något annat, som blev 
mycket tungt för John personligen.  ICA-
koncernen försökte tvinga John att avbryta 
handelsbojkotten, efter att bl a utsatts 
för påtryckningar från den israeliska 
ambassaden. John utsattes därefter för en lång 
rad trakasserier, oftast anonyma. Han blev 
anmäld för ett flertal olika brott av anonyma 
anmälare. Ansvariga myndigheter utredde, 
men inga brott uppdagades. Hans telefon 
avlyssnades. Detta skapade en psykisk press, 
som John led av i flera år efteråt. 
Fortfarande idag säljs inga produkter från 
Israel i Johns affär.
Vi som lyssnade blev alla tagna av John 
Curavacs personliga berättelse.    
                                                                                                  

Gudrun Henriksson Wikerstål
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Valborgskonsert 
Valborgskonsert torsdag 30 april kl 19.00 

med VM-brasset. Deltagande av kören 
Gloria och solisten Anders Nilsson. 

Kyrkokonferens
I år kommer Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens hållas i Göteborg den 
14-16 maj under 
rubriken «Förvandla 
världen!». Som 
församling sänder 
vi valda ombud att 
representera oss, men 
man behöver inte vara 
ombud för att delta 
i konferensens alla 
aktiviteter som gudstjänster, seminarier och 
storsamlingar. I år handlar seminarierna om 
t ex skapelserättvisa, den mångkulturella 
församlingen, att ta profetisk ställning och 

Skaparretreat
«Att söka och finna Gud i allt». Längtar 
du efter tid att bara vara, be, tänka eller få 
skapa? Kanske är vårens skaparretreat på 
Hjortsbergagården något för dig? Retreaten 
är en bra plats och ett bra tillfälle att växla 
ner i tempo, få tid för bön både enskilt och 
tillsammans med de andra deltagarna, och 
den här gången få uttrycka sig i skapande 
i många olika material under ledning av 
prästen Per-Olof Holm och keramikern och 
bildläraren Annika Smedjebäck. Retreaten är 
ett samarbete med föreningen Kompass och 
Hjortsbergagården. 7-10 maj, anmälan och 
information Birgitta Nilsson 0705-771493.

Mission i Sverige
Varje år har Equmeniakyrkan föreslagna 
offerdagar då vi gör insamlingar till olika 
ändamål. Den 26 april vill vi särskilt lyfta 
fram mission i Sverige. Då ger vi vår kollekt 
till de olika projekt som vi har i Sverige i 
Equmeniakyrkan. Det handlar om plantering 
av nya församlingar, integrationsprojekt, 
församlingsutveckling och mycket mer. Vi 
behöver varandra i Equmeniakyrkan över 
vårt land och var gärna med och ge och 
dela glädjen och ansvaret för vår misson 
i Sverige! Ge i kollekten i kyrkan den 26 
april eller sänd via pg 90 03 28-6, märk med 
«Mission i Sverige». 

mycket mer. Titta på equmeniakyrkan.se och 
sök på kyrkokonferens för mer information.

För oss i Växjö är 
lördagens gudstjänst 
i konferensen extra 
viktig och högtidlig 
då vår musik -och 
ungdomspastor John 
Lindar kommer att 
ordineras till pastor 
i den samlingen. 

Kom gärna med och dela glädjen då John 
ordineras. Det är ett viktigt tillfälle för John 
att få samfundets bekräftelse på kallelsen 
och då kan vi få vara med och be för honom. 



Internationellt

Nattvardskärl överlämnade
Ett nytt band har knutits mellan Växjö och 
Kaunas i Litauen. Kommunerna har länge 
varit vänorter. Nu har också Equmeniakyrkan 
Växjö och Reformerta församlingen i Kaunas 
en nattvardsgemenskap.
Då församlingen i Kaunas inte hade egna 
nattvardskärl hörde man sig för hos oss om 
vi hade några vi kunde skänka. Man är en 
liten församling och behöver därför endast 
en uppsättning.
Vi i hade möjlighet att avvara en kalk och ett 
fat och undertecknade fick överlämna detta 
till Kaunasförsamlingens representant, Egle 

Israel/Palestina hösten 2015
Följ med på en resa genom Galiléen, 
Samarien, Judéen i Israel och till Palestina. 
Möt människor i deras vardag och upplev 
platser och miljöer 
som du hört och 
läst om i bibliska 
berättelser och i nutida 
reportage. Vandra 
vägar där Jesus gick, 
följ följeslagare i 
Kyrkornas Världsråds 
tjänst. Se hur bistånd 
kommer människor 
till stöd under 
ockupation. Lyssna in 
de kristnas rop: Kom och Se!      
I möten med människor och organisationer 
som verkar i området lär vi mer om regionens 
historia och politik, religion, mänskliga 
rättigheter och sociala frågor. 

Preliminär tid: 
fredag 23 oktober – söndag 1 november
Preliminärt pris: 15 000 kronor.
I priset ingår förberedande litteratur och 

Grucyte vid ett möte i Birzai i februari.

Tackmailet lyder i översättning så här:
Jag skriver det här brevet för att 
tacka er varmt för kalken och fatet till 
Nattvardsfirandet. Alla medlemmar i 
församlingen i Kaunas är mycket glada 
över att nu ha egna nattvardskärl. Det är de 
första egna tillgångar vi har (efter att ha fått 
tillgång till vår egen kyrka igen). Det är dock 
den djupare meningen som är värdefullast, 
inte kostnaden. Stort Tack.

Arne och Marianne Sjöberg

föreläsningar, flygresa, logi i dubbelrum, 
transporter och guider på plats, försäkring, 
samt halvpension, vilket de flesta dagar 
innebär frukost och middag. Kostnader som 
tillkommer är anslutningskostnader och ev 

logi i samband med 
ut- och hemresa, 
lunchkostnader och 
enkelrum.
Inför resan ses vi 
för 4-5 obligatoriska 
föreläsningar och 
samtal i Växjö. Vi ses 
även efter resan. 

En resefolder med 
mer information och preliminärt program 
läggs inom kort ut i Missionskyrkan och på 
kyrkans hemsida. 

Mer information och intresseanmälan: 
Maria Emilsson, maria.emilsson@bilda.nu, 
0730-22 12 13
Elna Axelsson, elna.axelsson@bilda.nu, 
0734-43 98 68. 
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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



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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Equmenia Växjö
Bankgironummer 121-9393

Församlingskassan
Bankgironummer 950-4580

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

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

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

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

Karolina Bergenholtz
Ungdomsledare
karolina.bergenholtz@equmeniakyrkanvaxjo.se
Tel: 0708-62 37 52

Henrik Cederfjord
Kontaktperson för styrelsen
ordf@equmeniakyrkanvaxjo.se   


