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Uppmuntran



Uppmuntran
Studentkontakterna i mitt jobb som lärare 
på universitetet består av flera saker. Ofta 
är det stora föreläsningsgrupper. Då blir 
kontakterna med nödvändighet sporadiska. 
Men när studenten skriver 
uppsats är handledningen 
individuell. Som handledare 
ska jag då bolla idéer, diskutera, 
förklara. Det som studenten 
skriver ska jag läsa granskande, 
kritisera och ge förslag på 
förbättringar. Det klarar jag fint. 

Men jag ska också uppmuntra 
studenten att ta sig vidare, 
peppa och visa på en positiv fortsättning. 
Men uppmuntran är min sämsta gren när 
jag handleder uppsatser. Det får jag svart 
på vitt i studenternas utvärderingar av min 
undervisning. Jag är helt enkelt så fokuserad 
på att ge feedback så att jag glömmer bort 
att muntra upp studenterna och tala om för 
dem vad de har gjort bra. För att inte slå ned 
ambitionerna hos en student har jag gjort det 
till en rutin att inför handledning skriva ned 
vad som är bra med uppsatsen så att jag inte 
glömmer bort att nämna det positiva. Att det 
ska vara så svårt att uppmuntra!

Vilken glädje det är att bli uppmuntrad! För 
visst har jag själv fått erfara betydelsen av 
uppmuntran. Att få ett gott ord, att få bli 
sedd för något som har varit jobbigt. Eller att 
helt överraskande bli uppmuntrad för något 
som du inte har tänkt på själv. När någon 
blir uppmuntrad kan det få effekter. Något 
som tidigare inte varit en glädje kan bli det. 
Någon som är på väg att ge upp kan få nya 
krafter och ta sig vidare.

Uppmuntran kan hjälpa en människa att klara 
av svårigheter, men också vardagliga sysslor 

behöver uppmuntran. I Equmeniakyrkan 
Växjö är det många som lägger ner flera 
timmar i frivillighetsarbete. Det är mycket 
som planeras och genomförs: gudstjänster, 

kör- och musikövningar med 
tillhörande framträdanden, 
studiegrupper, barn- och 
ungdomsaktiviteter till stor 
glädje för andra. Dessutom finns 
det ett och annat styrelsemöte 
som tillryggaläggs. 

Ibland är detta helt enkelt 
fantastiskt roligt, arbetet är en 
uppmuntran i sig själv. Men 

ibland behöver vi uppmuntran. Att när det 
känns tungt istället mötas med kritik kan få 
engagemanget sina. 

Det är viktigt att vi uppmuntrar varandra. 
Därför ska du inte vara som jag är, utan 
uppmuntra andra när de gör något. Beröm, 
tacka och var glad. Det är viktigt. Eller 
som det står i Hebreerbrevet: Uppmuntra 
varandra varje dag.

Ibland funderar jag på hur Jesus kunde få 
sina lärjungar att ta sig för allt det de gjorde. 
Egentligen var de antingen förlorare eller 
marginaliserade typer. Ofta fokuserade de på 
fel saker. Ändå blev de viktiga verktyg för vad 
som idag är världens största religion. Jag tror 
att ett av svaren var att Jesus uppmuntrade 
dem och visade en väg som var möjlig att 
gå igenom svårigheter. Som när Jesus säger 
i Lukasevangeliet (21:28): Då skall man se 
Människosonen komma i ett moln med stor 
makt och härlighet. Men när detta börjar 
ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, 
ty då närmar sig er förlossning.

Magnus Hagevi
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After Work med Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, krönikör, författare, 
trebarnsmamma och omtyckt föreläsare och 
har en speciell plats i hjärtat för utsatta barn. 
Under många år jobbade hon på Sveriges 
största tidningar: Expressen, Kvällsposten, 
Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska 
Dagbladet. Hon skriver regelbundet krönikor 
i bl a Metro, Kommunalarbetaren och Allas 
Veckotidning.

Hillevi Wahl berättar med humor och värme 
om sina egna erfarenheter av medberoende 
och missbruk och vikten av självmedkänsla.

Boka biljetter på  
info@equmeniakyrkanvaxjo.se eller 
0470-706440
Platser kostar 150kr/st. Begränsat antal 
platser.
Onsdag 11 februari kl 19:00

Retreat
Fredag-söndag 27/2-1/3 är du välkommen 
till Retreat på Hjortsbergagården. Retreat 
betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan 
för att vila och hämta nya krafter.  Vi reser 
bort från vardagen till en plats där stillhet 
och tystnad råder. Här kan vi bara få vara 
och ta emot. Retreat innebär att man lever 
tillsammans i tystnad. Tystnaden blir 
förutsättningen för kravlösheten och friheten 
för var och en att vara ifred med sina tankar.

Dagen delas in i olika delar av bönestunder, 
tystnad, vila, måltider till musik och ledda 
meditationer. Tillfälle ges, för den som vill, 
att samtala enskilt med pastor.

Retreaten som församlingen erbjuder 
pågår från fredag eftermiddag/kväll till 
söndag lunch. Platsen för retreaten är 
Hjortsbergagården vid Sjöatorpssjöns 
strand där det finns många möjligheter till 
promenader och naturupplevelser.

Britta Hermansson kommer hit
I mars är det nationell 
insamling till 
Equmeniakyrkans 
pastors- och 
d iakonutb i ldn ing . 
På gudstjänsten den 
1 mars kommer 
Britta Hermansson 
och predikar. Britta 
jobbar med att utbilda 
pastorer och diakoner 

inom Equmeniakyrkan. Britta ledde också 
partiledarutfrågningarna i Vårgårda inför 
förra riksdagsvalet. Under gudstjänsten 
kommer det att tas upp en kollekt till förmån 
för utbildningarna. 

Tidningen finns att läsa i digital form på
equmeniakyrkanvaxjo.se



Intervju med tre tjejer
Uppmuntran sker ofta i en relation till andra 
människor men det kan också ske när man 
gör något som man gillar. Men vad har 
uppmuntran med kristen tro att göra, och 
vad uppmuntrar kristen tro till? Jag ställde 
frågan till några utav de unga vuxna i vår 
församling, Hanna Gårsjö, Hanna Claesson 
och Jennie Ellström. 

Vad är din första tanke när du hör ordet 
uppmuntran?

Jennie: Det första som jag tänker på är att 
uppmuntran är något som sprider glädje. Jag 
uppmuntras av att sjunga och spela musik, att 
vara med goa människor och när jag känner 
att jag har gjort någon annan glad.

Hanna G: Uppmuntran kan vara att bli sedd 
och att någon tror på en. När någon vill 
en väl så hjälper det en framåt i livet. Jag 
uppmuntras av musik eftersom jag spelar 
fiol. Jag blir också uppmuntrad av folk som 
är glada och trevliga mot mig, speciellt äldre 
personer som har livsglädje.

Hanna C: När människor säger eller på något 
sätt påminner mig om att jag är bra som 
jag är, blir jag uppmuntrad. Jag tror att vi 
behöver uppmuntra andra, men också själva 
bli uppmuntrade för att vi skall må bra.

Vad i församlingslivet -- gudstjänster och 
annan verksamhet -- kan vara inspirerande 
och uppmuntrande?

Hanna C: Bra lovsånger eller predikningar 
på gudstjänster, Mat Halleluja, Tonår och 
annat i församlingen uppmuntrar mig till att 
fortsätta leva mitt liv med Jesus, och fortsätta 
att sträva efter att vara en god människa.

Hanna G: Att bidra med sång och musik i 
gudstjänsterna är uppmuntrande för mig, 
här får vi yngre vara med och bidra. Jag 
uppmuntras även av scouterna. Att se 25 
scouter vara så glada, ha så mycket spring 
i benen och nästan alltid le ger mig mycket 
uppmuntran.
Jennie: Jag tycker det är intressant att höra 
vad olika människor har varit med om, att 
prata med medlemmarna om saker och ting.

Något som också kommer fram i intervjun 
är att församlingslivet uppmuntrar till ett 
fortsatt liv i efterföljelse till Jesus.

Hanna C: Den kristna tron uppmuntrar mig 
till att vara god mot människor jag möter. Att 
inte oroa mig för saker i mitt liv, för jag vet 
att Gud finns med mig. Den uppmuntrar mig 
att ta hand om vår jord, för det var Gud som 
skapade den åt oss, och det är vårt ansvar att 
ta hand om den nu.

Hanna G: Min tro uppmuntrar mig till att fira 
gudstjänst tillsammans med församlingen.

Jennie: Jag vill sprida vidare det som Gud 
lagt ned i mig. Jag försöker att alltid vara den 
bästa versionen av mig själv!

John Lindar

Hanna 
Claesson

Hanna 
Gårsjö

Jennie
Ellström
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Scout 7-12 år
Måndagar 18:00-19:30
Scouterna är ofta ute men vi har roligt 
inomhus också. Vi grillar korv, är på hajk, 
sover i vindskydd, hanterar yxa och kniv, 
går på spårning, surrar med rep och mycket 
annat.

Girls Only åk 5-7
Tisdagar 15:00-17:00
En grupp för bara tjejer i! Med pyssel, 
fika och en massa prat kommer vi få 
underbara tisdagar tillsammans. Vi kommer 
tillsammans göra en plan för våra aktiviteter!

Mat Halleluja gymnasiet och uppåt
Tisdagar 17:30-20:00
Här träffas vi och lagar massor med god mat, 
hänger och snackar i massor! Häng med du 
med!

Tonår 13år och uppåt
Varannan Fredag 19:30-23:00
TGIF (Thank God It´s Friday) kan handla 
om mycket olika saker. Men framför allt så 
handlar det om att vi är ett gott gäng som 
tycker att det är riktigt kul att träffas och 
umgås. Vad vi sedan gör har inte riktigt lika 
stor betydelse. 

Babycafé 0-1 år   START v9
Onsdagar 13:00-15:00
En mötesplats för vuxna med barn upp till 
ett år. I mammas och pappas trygga famn 
får det lilla barnet uppleva musik, rörelse 
och rytmer. Sångstund där vi blandar gamla 
klassiker med nya sånger och visor!

Barnkör
En nystart våren 2014, så vi hoppas ni 
vill hänga på! I nuläget tar vi in intresse- 
anmälningar och kör igång så snart vi kan.
Anmäl er till  Karolina Bergenholtz (se 
baksida)

Söndagsskola 4 år och uppåt
Söndagar 10:00
Vi träffas på söndagarna under gudstjänsten 
för att på vårt sätt tala om och med Gud! Det 
blir pyssel, lekar, bibelberättelser och sång!

Trall & Sprall 0 år och uppåt
Torsdagar 10:00-12:00 sångstund 10:15
En mötesplats för vuxna med barn i alla 
åldrar. Här finns tid för samtal och lek, skratt 
och allvar. Vi har en lång sångstund med en 
liten andakt och efter det fikar vi tillsammans.



Tankar för dagen
Är det någon som kommer att känna igen 
mig? Inte mannen som sträckte fram sitt 
brödstycke genom gallret längs passagen 
genom muren. Inte pojkarna som blygt 
smög förbi stängslet när de passerat 
gränsmilitärerna för att ta sig till skolan. Inte 
bonden som, lika förtvivlad som hans åsna 
var ilsken, tvärvände skrindan när de inte 
kom igenom spärren för att ta sig till sina 
odlingar. Inte de unga israeliska soldaterna, 
som aldrig brydde sig om vem jag var. Men 
alla kommer att känna igen västen. 
Det ljusbruna plagget med 
bild av en duva som just 
tagit sig ur taggtråden och 
med den skyddande texten 
Ekumenisk följeslagare 
utsänd av Kyrkornas 
Världsråd. 

Mina nya kollegor kan förstås inte känna 
igen mig, vi har ju aldrig träffats. Och så 
är det nära nog också med personalen på 
Jerusalemkontoret. En av sju är kvar sedan 
jag förra gången var ekumenisk följeslagare. 
Nader, den flinke kommunikatören, som 
ständigt uppmuntrar oss att hålla ryggen rak 
i västen, ta kontakt när nöden kräver och att 
alltid hålla fast vid hoppet! Det behövs bland 
människor i förtvivlan; svikna av så många 
löften, utmattade av inte hitta frihet, ledsna 
över bristande möjligheter för sina barn.
Inför människors förtvivlan kan vi påminna 
om att först när framtiden är bakom oss är 
hoppet ute. Fröet till kristen tro förde hoppet 
in i världen. Kristen tro erbjuder än idag ett 
hopp när allt hopp är ute. Kanske är det den 
hemligheten kyrkan främst bör vittna om?
Jo, några kyrkoledare kommer att känna 
igen mig. Biskop Younan i den evangeliska 
kyrkan har ett oslagbart minne för ansikten 
och fader Ibrahim i reformerta kyrkan 

kanske minns den långe svensken. Men den 
här gången ska jag kanske inte vara i Nablus, 
förstås. Och inte heller hos min tolk och 
chaufför, Muawya, i Tulkarem. Han skulle 
ha kommit tutande, hoppat ur bilen och högt 
ropat ”Welcome, my friend, to the Holy 
land”. Men den placeringsorten är flyttad 
till Jeriko. Jag kanske hamnar där, med en 
ny Maria, en ny Cathy och en ny Roger från 
olika världsdelar! 
Hade det varit sommartid skulle jag inte ha 
klarat av hettan i Jordan-dalen, 400 m under 
havsnivån. Men i januari fram till april kan 
nog vara okej. Då kan jag besöka Sira-skolan 
och de nya klassrum Equmeniakyrkan Växjö 
sponsrat där.  Och det skulle innebära en kort 
resa till Ramallah, där barnböcker trycks 
och sprids på Västbanken, i Gaza och i 
flyktingläger efter krigen i Irak och Syrien. 
Det projektet stöder också kyrkan med 
efterlängtade pengar till efterlängtad läsning. 
Och där var vi under kyrkans resa i våras. Där 
kommer personalen att känna igenom mig 
och hälsa mig med stora kramar och varma 
tack för vårt stöd. Det är gott att bli igenkänd 
där glädje och livslust, trots allt, spirar. Det 
är härligt att få sätta på västen igen – i vilken 
stad som helst bland ett förtryckt folk som 
söker erkännande och upprättelse. Låt oss 
hoppas att ockupationen är över innan jag 
kommer hem i påsktid, men först ska hoppet 
bli ett åtagande.

Kenneth Kimming, 
före besked om placering i Jerusalem
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Bara vara vecka
I Equmeniakyrkan Växjö är det full rulle 
mest hela tiden. En stor del av verksamheten 
drivs av frivillighet. Då blir det en del möten 
för planering och styrelsesammanträden. 
Då kan det vara svårt att hinna med sig 
själv. Det gäller även den egna andakten 
och eftertanken. Under vecka 10 – måndag 
2 mars till och med söndag 8 mars – sker 
därför inga styrelsemöten eller andra möten 
för planering. Under bara vara veckan 
har Equmeniakyrkan speciellt öppet för 
enskild bön och samtal med pastor. Varje 
dag i veckan finns dessutom tillfälle att ta 
del av andakt, bön, reflektion och lovsång. 
Equmenias barn- och ungdomsarbete inriktas 
också mer mot bön och andakt denna vecka. 
Titta i kalendern i denna tidning och kom till 
Equmeniakyrkan.

0472-550136  www.hjortsbergagarden.se

Bibel & Brunch
I vår startar ”Bibel & Brunch” i 
Equmeniakyrkan Växjö. En söndag i 
månaden efter gudstjänsten träffas vi för att 
äta och diskutera. Diskussionerna kommer 
att kretsa runt det ämne som berördes i 
gudstjänsten. Hur kan jag förstå och tolka 
texterna? Hur kan texterna få påverka mitt 
liv? Detta är några av de frågor som kommer 
att beröras. Träffen är framförallt till för 
dig som student eller ung vuxen men alla 
har något att bidra med i denna samling. 
Brunchen är till självkostnadspris. Frågor? 
Ring John Lindar 0708-623752

Handla för fred
– med fokus på konflikten i Israel/Palestina
I april anordnade studieförbundet Bilda en 
gruppresa till Israel/Palestina. 
Under resan mötte vi många kristna 
palestinier och israeler  engagerade för ett 
slut på den israeliska ockupationen och en 
samexistens i fred och jämlikhet. 
De uppskattade att vi kom, såg och lyssnade. 
De vädjande till oss att bidra på hemmaplan 
genom att delta i en internationell 
ickevåldsrörelse för fred, s k BDS-uppropet. 
BDS står för ”bojkott, desinvestering och 
sanktioner”. Rörelsen har hämtat inspiration 
ifrån Sydafrika.
För att lära oss mer, anordnar studieförbundet 
Bilda tre träffar i Equmeniakyrkan med 
rubriken ovan.

22 februari kl 16.00 – 18.15
Om hur vi kan bli medvetna konsumenter 
och om handelsbojkott. 
Då medverkar John Curavac  som driver 
Cityhallen på Sandgärdsgatan i Växjö.
22 mars kl. 16.00 – 18.15
Om BDS-uppropet, vad det innebär, 
inställningen till BDS-uppropet i EU, 
Sverige, kyrkorna och hos oss själva. Då har 
vi en kursbok till hjälp för samtalet.
12 april kl 14.00 – 17.00
Om konflikten. Då medverkar Anders 
Persson, Linnéuniversitetet i Växjö, 
statsvetare med fokus på Mellanöstern. 
Eftermiddagen sker i samverkan med 
”Tankarnas trädgård”.
Cirkelgruppen samlas själva med Anders den 
sista timmen, för samtal kring att ”handla för 
fred”.
VÄLKOMMEN MED!!



Kalender
FEBRUARI

Sön 1 
10.00

Gudstjänst med nattvard ”Bön 
om helande” Gunnar Pettersson, 
Susie Bjelkvik, 
Sång & musik: Familjen Gårsjö

Årsmöte och ledarsamling för 
Equmenia Växjö

Mån 2
14.00

Angeläget ”Jorden runt med 
böcker” Caroline Nelander, 
Bibliotekarie

Tis 3
17.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Lör 7
15.00

Församlingens årsmöte

Sön 8 
10.00

18.00

Gudstjänst ”Bön i gemenskap” 
församlingens anställda
Gospelkören The Masters Voice

Växjö Gospelfest i konserthuset

Ons 11 After Work Hillevi Wahl
- Se notis

Sön 15 
10.00

12.00

Gudstjänst John Lindar
Börje Eidenskog
Musik: Jessica & Fredrik Ekstrand

Bibel & Brunch – John Lindar

Mån 16
14.00

Angeläget ”150 år med 
Equmeniakyrkan på 40 minuter” 
Gunnar Pettersson,
Församlingspastor

Tis 17
18.00

Andakt Rehab SSS
 Thore Hildingsson

Sön 22 
10.00

16.00 – 
18.15

Gudstjänst ”Bry dig genom att 
uppmuntra” Gunnar Pettersson, 
Louise Toreson Roth Manskvartett

Söndagsseminarium Handla för 
Fred med John Curavac  
– se notis

Fre 27
14.30

Andakt på Norrelid
Gunnar Pettersson

Fre 27 –
Sön 1

Retreat på Hjortsbergagården
”Att komma hem – väntar Gud 
på mig?” Cicci Hagevi och Lena 
Hilding-Carlsson

MARS
Sön 1 
10.00

Gudstjänst med nattvard 
Britta Hermansson, John Lindar
VM-brasset. Insamling för 
diakoni - och pastorsutbildningen i 
Equmeniakyrkan

v 10 BARA VARA VECKA
- se notis 

Mån 2
10.00
 
14.00

Förmiddagsbön i bara vara 
veckan. Enkelt fika efteråt.

Angeläget ”Så blir hela livet ett 
meningsfullt liv”
Alf B Svensson, psykolog 

Tis 3
17.00

Bönetimma i bara vara veckan

Ons 4
7.45 och 
8.30

Morgonbön i bara vara veckan

Tors 5
12.00

Lunchbön i bara vara veckan

Fre 6
18.30

Bön och lovsång i bara vara 
veckan

Söndagsskola
Vi träffas på söndagarna under gudstjänsten 
för att på vårt sätt tala om och med Gud! Det 
blir pyssel, lekar, bibelberättelser och sång!
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Kyrkskjuts
I samband söndag  förmiddagsgudstjänster.

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

Lör 7
17.00

Nattvardsandakt i bara vara 
veckan

 Sön 8 
11.00

Obs 
tiden!

Gudstjänst på Hjortsberga-
gården tillsammans med övriga 
ägarförsamlingar.
Peter Bernhardsson regional 
kyrkoledare, Cicci Hagevi 

För kyrkskjuts ring 073-020 06 83 

Sön 15 
10.00

18.00

Gudstjänst med små och stora
”Berätta om Jesus” 
Scoutinvigning, Cicci Hagevi, 
Karolina Bergenholtz, 
Gloria och scoutkör.

Andrum En stund i stillhet, bön 
och nattvard. Cicci Hagevi

Mån 16
14.00

Angeläget ”Christina Nilsson-
en smålandssaga”
Yvonne Tuvesson Rosenqvist,
Operasångerska

Tis 17
17.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Ons 18
15.00

Andakt på Hovslund
Cicci Hagevi

Sön 22 
10.00

16.00 – 
18.15

Gudstjänst ”Berätta om Jesus 
igen” Gunnar Pettersson, Thore 
Hildingsson, Sång & musik: Sara 
& Mats Ericsson

Söndagsseminarium Handla för 
Fred

Tis 24
17.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Tors 26
19.00-
21.00

Tema –och samtalskväll om 
relationer. Parrelationens glädje 
och svårigheter. Se notis

Lör 28
14.00 

Nattvardsandakt med 
Omsorgsrådet, Cicci Hagevi 

Sön 29 
10.00

12.00

Gudstjänst John Lindar, Ylva 
Jönsson
Sång: David Petersson med vänner

Bibel & Brunch – John Lindar

Mån 30 
14.00

Angeläget ”Vad har bagarn i
bakfickan” Bertil Elvin,
konditormästare

APRIL
Tor 2 
18.30

Nattvardsandakt inför påsk
Sång & musik: Lars Jöneteg & 
Christina Holmén

Fre 3 
10.00

Långfredag 
Sång & musik: Helene Olaison

Lör 4 Påskbuffé på Hjortsberga-gården

Sön 5
10.00

Påskdagen
Gloria
 

Tis 7
17.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke



Aktuellt
Boktips 
Den fyrfaldiga vägen till helande för oss och 
vår värld
Desmond Tutu, Mpho Tutu

Förlåtelsens väg består av fyra steg: att berätta 
sin berättelse, att sätta ord på smärtan, att ge 
förlåtelse, och att förnya relationen eller lösa 
upp den. ”Med varje förlåtelseakt, liten som 
stor, tar vi ett steg mot helhet”, skriver de. 
”Förlåtelse är ingenting mindre än hur vi 
förmedlar fred och frid till oss själva och till 
vår värld.”
”Banbrytande kunskap om hur vi ska våga se 
och göra oss av med plågsamma bördor som 
vi har burit på hela livet ... en helt ny syn 
på hur vi kan förvandlas och bli hela igen.” 
Annie Lennox
”En bok som alla borde läsa och studera för 
att bli mer hel” 

Gunnar Pettersson

Samtalskväll
Alla vi människor lever i relationer av olika 
slag och de påverkar oss på olika sätt. Det 
är viktigt att få tillfällen att samtala mer om 
relationer och vad vi kan finna i Bibeln om 
relationer. Därför vill vi under året inbjuda 
till temakvällar om just relationer. 

Kärlek relationer 
vänskap sexualitet 
samkönade relationer 

föräldrar
Kvällarna kommer att bjuda på en gäst 
som inleder om det aktuella temat, tillfälle 
till samtal i grupp och möjligheter att ställa 
frågor. En enkel fruktfika serveras. Första 
kvällen handlar om parrelationen och dess 
glädje och svårigheter. Tinni BergMcIlroy 
som är familjeterapeut i Svenska Kyrkan 
gästar oss och håller ett föredrag  torsdagen 
den 26 mars kl 19-21.
Längre fram i vår blir det en kväll om 
vänskap och i höst hoppas vi kunna börja 
ett samtal om samkönade relationer och 
sedan senare i höst en kväll om relationer till 
åldrande föräldrar. 

Gudstjänst på 
Hjortsbergagården
Den 8 mars kl 11.00 firar vi 
gudstjänst med region 
öst kyrkoledare Peter 
Bernadsson. Tillsammans 
med församlingar och 
intresserade får vi dela 
gemenskap och lovsång. 
Efter gudstjänsten 
serveras lunch som man 
gärna anmäler sig till.

Gospelfest i Växjö
Den 8 feb kl 18.00 är det dags för Växjö 
Gospelfest i konserthuset. Gästartist är 
Patrice E Turner från New York som backas 
upp av en stor gospelkör ifrån Växjö. 
Biljettpris: 180 kr vuxen, 120 studerande. 
Biljetter köps via biljettcentrum, 
0470-41 60 0
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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

Earth Hour
Vår församling är en 
Kyrka för Fairtrade 
och vi är också med i 
Fairtrade City i Växjö. 
Vill vi utveckla detta 
ska vi inte bara dricka 
rättvist kaffe eller te 
på kyrkfikat utan även 
engagera oss och sprida 
information för rättvis 
handel.  Genom att 
Fairtradeorganisationen 
globalt arbetar med att 
motverka fattigdomen, låter vi också barn 
i världen få större chanser till utbildning i 
stället för arbete. 
Under våren kommer det bli flera tillfällen, 
där du kan hjälpa till i detta viktiga arbete. På 
Kulturnatten 31 januari kommer vår kyrka 
finnas med under eftermiddagen på IOGT-
huset och visa på nya produkter och prova 
choklad. Kom förbi och prova eller stå med 
en stund!
Efter gudstjänsten på Palmsöndagen 29 

mars kan du köpa 
varor från Karibu, 
Fairtrade butiken. 
Kontakta Ylva 
Jönsson eller Bjarne 
Sörensen, om du vill 
att någon speciell 
vara ska finnas med. 
Lägg också lördagen 
2 maj på minnet, då 
det är Fokusdag för 
Fairtrade. Information 
om aktiviteter den 
dagen kommer att 

meddelas senare. 
Den 22 – 29 mars är det Earth Week. 
Vår församling finns med i kommunens 
program under hela veckan. Notera särskilt 
en föreläsning av Magnus P Wåhlin 
måndagkväll 23 mars i Konsthallen med 
temat; ”En annan värld är möjlig! Fairtrade 
gör skillnad!”

Glöm inte att släcka ljuset under Earth Hour 
28 mars 20:30-21:30! 

Telefonbibeln
Lyssna på dagens bibelord

0470-241 00

Kristen Närradio 102,4
Gudstjänster söndagar 16.00-17.30 

www.vaxjonarradio.se



Internationellt
En källa till glädje
Det sjuder av verksamhetslust och aktiviteter 
i den internationella verksamheten. Några 
exempel: När detta skrivs i början av 
januari har vår medlem Kenneth Kimming 

åter åkt ut på tre månaders uppdrag som 
ekumenisk följeslagare på Västbanken. Till 
den nybildade internationella kommittén i 
Region Öst, som vår kyrka tillhör har både 
Tilda och Hampus Jönsson ställt sig till 
förfogande.
År 2014 har inneburit att församlingen 
med Erikshjälpspengar har kunnat stödja 
projekt som hjälper utsatta barn inom alla 
de områden som församlingen har enats om: 
Litauen, Palestina, Liberia, Sverige (i någon 
mån) och katastrofer. 
I planerna för 2015 ligger bl. a ett 
sommarläger för ungdomar i Växjö som 
inte annars kommer iväg någonstans. Vi 
fortsätter med stöd till projekt i Litauen, 
Palestina och Liberia. Vi diskuterar också 
möjligheter att stödja projekt i Indien och 
Nicaragua. Vi är hela tiden öppna för att ge 
pengar till projekt som bidrar till att lindra 
nöden i katastrofområden.
Med insamlingen ”Tänd ett ljus” under 
tiden 1 Advent till 31 januari har vi kopplat 
ihop vårt givande till Equmeniakyrkans 
internationella verksamhet (tidigare 
”Annandagsinsamlingen”) med vad vi får 
för vårt arbete i Erikshjälpens secondhand 

butik. Styrelsen har tagit beslutet att det som 
samlas in i ”Tänd ett ljus”-insamlingen ska 
fyrdubblas med hjälp av Erikshjälpspengar. I 
insamlingen räknas också in 1/6 av de pengar 
som av medlemmar i vår församling betalats 
in till Equmeniakyrkans internationella 

arbete under 2014. Det totala beloppet ska 
ställas till Equmeniakyrkans förfogande för 
att finansiera och underlätta de fotbollsskolor 
som planeras under sommaren 2015. De 
skolor som nu är planerade ska genomföras i 
Kongo, Ryssland (flera skolor), och Litauen.
Vi i kommittén har av församlingen 
fått i uppdrag att driva och utveckla 
det internationella arbetet. Det arbetet 
omfattar, utöver projekt med hjälp av 
Erikshjälpspengar, också frågor om miljö, 
rättvisa, mission och bistånd.. Vi är redan en 
Kyrka för Fairtrade. Vi arbetar vidare mot en 
Kyrka för fred. Vi har gamla kontakter med 
Evangeliska Reformerta Kyrkan i Litauen. 
Vi vill gärna ha fler kontakter. 
Vi vill också informera på ett bra sätt om 
vår verksamhet så att det når er alla. Det är 
viktigt att vi känner att vi har ett starkt stöd 
från församlingen.

Vi önskar oss alla ett fortsatt bra 2015 och 
många Tända ljus.

Internationella kommittén (Arne, Bjarne, 
Gunnar, Kenneth, Ylva)
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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   


