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Spår av Gud
Längtar du, liksom jag, ibland efter att
verkligen få se Gud? Kanske är det en
tuff tid, en kamp att ta sig igenom, en svår
livssituation och vi ber ”Gud, om jag bara
kunde få se att du finns med mig!” Eller så är
det dagar av tvivel och frågor
och vi kanske tänker ”Gud om
jag bara fick veta att du finns,
på något sätt få en vink om att
du bryr dig om mig...”
Just nu ser vi ofta, alltför ofta
spår av ondskan i världen då
människor flyr i överlastade
båtar eller över farliga gränser
för att undkomma krig eller
förföljelse. Jag tror inte någon
av oss behöver öva sig i att
se spåren av det onda. De
framträder i största tydlighet.
Stundvis kan det även kännas
så i det egna livet. Sjukdom drabbar, sorg
eller separationer sliter och det gör ont.
Kan det vara så att vi människor mer behöver
varandra för att hjälpas åt att se det goda, att
se Gud? Och kanske ännu mer för att kunna
gestalta det goda, sprida det goda, bli spår av
Gud.
I en konfirmandgrupp för ett par år sedan
bestämde vi oss för att göra ett experiment.
Varje dag som vi kom ihåg att göra det
skulle vi be Gud om hjälp att få syn på Gud
i vardagen och sedan skulle vi berätta om
det för varandra. Veckorna som följde blev
förgyllda av små enkla berättelser om hur
Gud hade visat sig. I skolan, på cykeln till

träning, hemma i ensamheten. När vi började
be och öva så fick vi syn på fler spår av Gud
än vi hade trott. Är det så enkelt att det är
övning som krävs?
Många är de andliga vägledare
som föreslår att i slutet av
dagen göra en ”examination”,
dvs en undersökning av dagen
som gått, för att i efterhand få
syn på hur Gud varit med, hur
Gud hjälpt, hur Jesus viskat
sin kärlek rakt in i vardagen.
I vår trygga del av världen
tror jag att vi behöver tumlas
om då och då för att öppna
våra hjärtan och drivas
till medmänsklighet och
medkänsla. Vi behöver också
få höra berättelser av hopp.
Foto Privat
Att Gud finns med, att Gud
kan gripa in och att det goda faktiskt kan
segra över det onda. Vi behöver höra om
mannen som vid den turkiska gränsen under
två månaders tid tagit emot mer än tusen
flyktingar i sitt hem. Inte för att vi ska få
dåligt samvete utan för att också få berättelser
som säger att det faktiskt är möjligt för en
enda människa att göra skillnad. Vi behöver
få höra om kvinnan som i sitt enkla skjul
tar emot föräldralösa barn och ger dem ett
hem, trots att det egentligen inte är möjligt.
Vi behöver få höra berättelser som är spår av
Gud. Kanske kan du och jag då våga bli ett
spår av Gud?
Cicci Hagevi

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
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Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle att
uppmärksamma globala rättvisefrågor –
samtidigt och tillsammans. Som kyrka tar vi
hotet mot vår planet på
allvar. Utan att tappa
mod eller hopp vill vi
vara med och skapa
en hållbar och rättvis
värld. Naturresurser
är inte oändliga och
idag förbrukar Sverige
mer än vad ett jordklot
klarar, om alla skulle
leva som vi! Är vi beredda att förändra vår
livsstil? Människans
utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. Trots att det
främst är människor i de rikare delarna av
världen som skapat och fortsätter att skapa
problemen är det fattiga människor som drabbas först och värst av klimatförändringarna.
Det gör klimatfrågan till en av vår tids viktigaste rättvisefrågor. Vi finns tillsammans på
den här planeten som en mänsklighet. Våra
handlingar påverkar andras möjligheter att
leva ett gott liv. Därför är det viktigt att se på
klimatförändringarnas konsekvenser ur ett
människorättsperspektiv.
Det är rika länder som Sverige som stått för
de största klimatutsläppen, och det är också
i de länderna kunskapen, tekniken och pengarna finns som gör det möjligt att minska
utsläppen. Vi kan ta vårt ansvar genom att:
*
Höja
vår
röst
gentemot

politiker
och
kräva
förändring
* Påverka andra genom att diskutera och dela med oss av vad vi lärt oss
* Agera klimatsmart i vår vardag
Klimatexperten Mohammad Shamsuddoha
från Bangladesh fick
frågan om det var kört.
Han svarade: ”Inte om
invånarna i de rika länderna sätter tryck på
sina ledare att agera”.
På samma sätt som vi i
nattvarden delar brödet
med varandra så delar
vi på jorden. När brödet delas räcker det åt
alla. Vi människor är
skapade medskapare
och framtiden är möjlig att påverka! Förmågan att tänka stort och
radikalt behövs – men också de små enskilda
stegen. Det spelar roll vad vi gör. Du och jag.
Det är HÖG tid, men inte för sent!
Välkommen till samlingar, gudstjänster och
bön under Kyrkornas globala vecka:
Söndagen den 15 november: Gudstjänst i
Equmeniakyrkan
Måndagen den 16 november: Stefan Edman talar i Galaxen, stadsbiblioteket
Torsdagen den 19 november: Kämpande
kyrka i Filippinerna (se sida 11)
Lördagen den 29 november: Värmestuga
på Palladium inför klimatmötet i Paris.

Kristen Närradio 102,4

Gudstjänster söndagar 16.00-17.30
www.vaxjonarradio.se

Tankar för dagen
Skriv gärna om något aktuellt som engagerar
dig stod det i mailet från redaktionen.
Det som framförallt tagit tag i mig den
senaste tiden är flyktingsituationen i Europa.
Hur har läget kunnat utvecklas
till det katastrofläge som nu
råder utan att det tidigare blivit
en större reaktion?
Vi kan alla bidra till förändring
både som enskilda och som
kyrka. Det gäller inte minst att
skapa opinion. Beslut behövs
på olika nivåer så att hela
Sverige och alla Europas länder
tar ansvar. Flyktingarna måste
ges större lagliga möjligheter att ta sig till
alla Europas länder, utan att vara i händerna
på smugglare, t.ex. genom ökning av antalet
kvotflyktingar enligt FN:s system.
Vi är många som fått våra värderingar om
alla människors lika värde inpräntat genom
ungdomsarbetet i kyrkan. Den är också en
plats där demokratins principer varit tydliga.
Tyvärr visar vissa undersökningar de
senaste åren att svenska ungdomar värderar
demokratin lägre än tidigare. Fler anser att det
vore ganska bra eller mycket bra om Sverige
leddes av en stark ledare som inte behövde
bry sig om demokratiska val. Resultaten
ger en skrämmande signal - i många länder

är ungdomar beredda att kämpa och till och
med riskera sina liv för demokratin - tar vi
den som alltför självklar?
Equmeniakyrkan/Missionskyrkan har aktivt
bidragit till den demokratiska utvecklingen
i vårt land genom att tidigt
tillämpa principen en person en röst och på så sätt gjort alla
delaktiga i besluten.
Jag var bara 13 år när jag första
gången fick uppgiften att vara
sekreterare i ungdomsarbetet.
Det var en medveten skolning
i föreningsliv och demokrati.
Ingen ska vara sekreterare mer
än ett halvår för att så många
Foto MLI Foto
som möjligt ska få lära sig, sa ledaren.
På sikt tror jag att en utveckling av demokratin
är den bästa insatsen för att ingen i framtiden
ska behöva fly från krig och förtryck. Har det
någonsin hänt att två demokratier startat krig
mot varandra?
Jag hoppas att Equmeniakyrkan kan vara en
gemenskap där alla och särskilt ungdomar
känner att de demokratiska principerna odlas
och att miljön stimulerar till ansvarstagande
i både kyrka och samhälle.
Yngve Filipsson, som svarade på mailet från
redaktionen.

Blott i det öppna - sv.psalmboken 90:2
Leva i världen omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.

Equmenia Växjö - barn och ungdomOktober - November 2015
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Söndagsskola från 4 år
Söndagar 10:00
Under gudstjänsten går vi ner för att leka,
pyssla och lära oss mer om Bibeln.

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

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

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

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

Aktuellt
Ny Alpha-kurs

En Alpha-kurs är öppen för alla som är
intresserade av att upptäcka vad kristendom
handlar om. Det är också en plats där
människor kan komma och koppla av, äta,
dela tankar och utforska meningen med
livet. En ny kurs startar torsdagen den 15
oktober kl. 18.30. En folder med mer info
finns i kyrkan. Välkommen med din anmälan
till Thore Hildingsson (se baksidan).
Livet är värt att utforska!

Tre timmar av ditt liv

Vill du använda tre timmar av ditt liv under
hösten för att fundera på din relation med
Gud? Välkommen att söka fördjupning,
samtal och inspiration till att leva med Gud
i vardagen.
Torsdagen den 22 okt kl. 19.00 - 20.30.
Tema: Att läsa Bibeln
Torsdagen den 5 nov kl. 19.00 - 20.30.
Tema: Jesus – Vad sa han? Vad ville han? och
Vad gör det med mig?”

Det kristna livet är tänkt att vara ett växande. Vi kan vi få upptäcka mer och komma i
djupare vänskap med Jesus Kristus. Därför inbjuder församlingen till några kvällar under
hösten som handlar just om detta - Tre timmar av ditt liv (se ovan). Innan dess erbjuder
vi en introduktionskväll tisdagen den 6 oktober kl. 18.30. Vi fikar tillsammans, läser
Bibeln och talar om längtan att nå djupare.
Vi säger välkommen till Dig:
* Som har en längtan efter ett djupare andligt liv.
* Som vill bli mer orienterad i Bibelkunskap.
* Som gått ALPHA-kurs och vill komma vidare.
Har Du frågor kontakta Cicci Hagevi (se baksidan)

Aktuellt
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Retreat på Hjortsbergagården
Längtar du efter vila och tid med Gud?
Upplev en paus i livsbruset
nära naturen, med bön och
meditation helgen 6 – 8
november.
”Den trösterika platsen
- i oss själva, i varandra,
i Gud”. Sjukhuspastor
Anders
Elfström
är
retreatledare För anmälan
och information kontakta:
Birgitta Nilsson 072-36 88
599 eller Cristina Lenells
0470- 839 79

Konsert med räkafton

Lördagen den 24 oktober hålls en kördag
på Hjortsbergagården –
som inbjuder till 60-års
fest!. Kördagen startar
kl. 9.30 och leds av DanInge Olsson. Kl. 17.00
blir det konsert och kl.
18.15 räkafton. Anmäl
dig senast den 19 oktober
till Hjortsbergagården (se
nedan).

0472-550136 www.hjortsbergagarden.se

Vår Fader – en unik konsert!

Söndagen 11 okt kl. 19.00 i Växjö
Domkyrka framförs ett musikaliskt verk
av Dan Alkenäs som spänner över flera
olika musikstilar och
har utformats med
utgångspunkt från vad
250 växjöbor har för
tankar kring Herrens
bön – Vår Fader.
Medverkar
gör
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
Anmäl dig på
Kronoberg. Ange
stämma du vill

och sjunga i konserten?
www.bilda.nu. Sök på
i noteringsfältet vilken
sjunga. Studieförbundet
Bilda når du också
på 010-709 99 58.
Du kan sjunga med
även om du inte kan
vara med vid första
övningstillfället.
Övningarna
äger
rum i Sigfridsalen i
Domkyrkocentrum
söndagarna
27
september och 4 oktober kl. 17.00 - 20.00.
Konsertsöndagen är det genrep kl. 14.00.
Avgiften: 100 kr.

Kalender
OKTOBER

Tor 1
18-20

Temakväll om Bibeln och
homosexualitet.
Rikard Roitto, Teol. Högskolan.

Sön 4
10.00

Gudstjänst med nattvard
Cicci Hagevi. Utdelning biblar till
konfirmander. Offerdag equmenia.
Sång & musik:Lovsångsgrupp

Mån 5 Angeläget
14.00 Från Australien till Årets
Kronobergare
Scott Goodwin, Facebookpolisen
Tis 6
17.30
18.30

Bönetimma En stund för reflektion
och omtanke
Introduktionskväll
Inför Alpha – fortsättning Se notis

Fre 9
18.00

After work music
Lars Jöneteg, John Lindar

Sön 11 Gudstjänst
10.00 John Lindar. Kören Gloria
12.00 Församlingsforum
Samtal om samkönade relationer
19.00 Konsert Vår Fader
Domkyrkan
Tis 13 Bönetimma En stund för reflektion
17.30 och omtanke
18.00 Andakt på Rehab/Sigfrids-området
Ons 14 RPG - Visning av kläder från
14.00 Erikshjälpen. Ulriksbergskyrkan
Lars-Åke Egerbo
Tor 15 Alpha-kurs
19.00 Ny kurs startar Se notis
Sön 18 Gudstjänst
10.00 Cicci Hagevi
Sång & musik Sara och Mats
Ericson
12.00 Bibel & Lunch – Cicci Hagevi
18.00 Andrum En stund i stillhet, bön
och nattvard

Mån 19 Angeläget
14.00 Här och Nu-musik, sång, kåseri
Maria Bertilsson Panagau,
kyrkomusiker och konsertpianist
Tis 20 Bönetimma En stund för reflektion
17.30 och omtanke
Ons 21 After Work
19.00 Tills man dör lever man
Niklas Källner, TV-journalist
Tor 22 Tre timmar av ditt liv. Del I.
19.00 Att läsa Bibeln Se notis
Lör 24 Stämma och Fest i Region Öst hålls
i Eksjö Se notis
18.00 Konsert på Hjortsbergagården med
Dan-Inge Olsson Se notis
19.00 Räkafton på Hjortsbergagården
Sön 25 Gudstjänst
10.00 Cicci Hagevi, Sång Dan-Inge
Olsson och Kören Gloria
Tis 26 Bönetimma En stund för reflektion
17.30 och omtanke
Lör 31 Alla Helgons dag
17.00 Ljuständning för avlidna
Cicci Hagevi
Sång & musik Helene Olaisson
Sön 1
10.00

NOVEMBER

Gudstjänst med nattvard
John Lindar
Sång & musik: Lovsångsgrupp

Mån 2 Angeläget
14.00 Elin Wägner – vem var hon?
Ann-Margreth Willebrand, ordförande i Elin-Wägnersällskapet
Tis 3
17.30

Bönetimma En stund för reflektion
och omtanke

Telefonbibeln

Lyssna på dagens bibelord
0470-241 00

Oktober - November 2015

Ons 4
14.00

RPG - Sång och Musik
Heidi Sydmark, Bo Nyholm
samt Eva och Evert Söderström.
Equmeniakyrkan

Tor 5
19.00

Tre timmar av ditt liv. Del II
Jesus – vad sa han, vad ville han
och vad gör det med mig?
Se notis

Fre
Retreat på Hjortsbergagården
6-Sön 8 Anders Elfström. Se notis
Lör 7
9.00

Kvinnofrukost
Fredsbevarare i Liberia.
Växjöpolisen Karin Lindhé
berättar. Anmälan 0706-38 48 97

Sön 8
10.00

Gudstjänst
Cicci Hagevi
Musik: VM Brasset
Gudstjänst med små 1 tr. ner.
Bibel & Lunch – John Lindar

12.00

Tis 10 Bönetimma En stund för reflektion
17.30 och omtanke
Tor 12 Temakväll om relationer
19-21 Hur blir livet när en nära anhörig
förändras?
15-22
nov

Kyrkornas Globala vecka
Mänskliga rättigheter i
klimatförändringens spår

Sön 15 Gudstjänst
10.00 Jord att leva på.
Internationella kommittén
Sång: Gospel.com
18.00 Andrum En stund i stillhet, bön
och nattvard
Mån 16 Angeläget
14.00 Gamla och nya Växjömiljöer
Kåseri och bilder med Per-Johan
Weidolf.
Tis 17 Bönetimma En stund för reflektion
17.30 och omtanke

Tor 19 Temakväll om kämpande kyrka i
18.30 Filippinerna.
Biskop Joel Tendero. Se notis.
Lör 21 Julmarknad
13.00 Försäljning och lotteri
15.30 Andakt och Auktion
Sön 22 Gudstjänst med scouter och ledare
10.00 Sång: Scautkören

Tis 24 Bönetimma En stund för
17.30 reflektion och omtanke
Ons 25 RPG - Dragspelsgrupp Aneby
14.00 Ulriksbergskyrkan
Sön 29
11.00
Obs
tid!

1:a Adventsgudstjänst
John Lindar, Karolina
Bergenholtz, Cicci Hagevi
Församlingens sångare och
musiker

Mån 30 Angeläget
14.00 Musik från länder och folk
Jultallrik och musikprogram. Lars
Jöneteg och Christina Holmén.
Anmälan i kyrkan

DECEMBER

Tis 1
17.30

Bönetimma En stund för reflektion
och omtanke

Ons 2
14.00

RPG – Julbuffé.
Ulriksbergskyrkan.

Sön 6
11.00

Gudstjänst med nattvard
Cicci Hagevi
Sång & musik: Lovsångsgrupp
Bibel & Lunch – John Lindar
Julbord på Hjortsbergagården

13.00
14.00

Kyrkskjuts

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

Aktuellt
Fairtrade-fika

Torsdagen den 15 oktober går Fairtrade
Challenge av stapeln för sjunde året i rad.
Målet är att ännu fler
än tidigare år ska fika
med Fairtrade-märkta
produkter under en och
samma dag, för att göra
ännu större skillnad
för de människor som
odlar och producerar
våra varor. Förra året
fikade mer än en halv
miljon människor! Det var allt från enskilda
personer, butiker, arbetsplatser, kommuner,
företag och organisationer som deltog och
bjöd in till fika.

I år hoppas vi på en ännu större
uppslutning. Ordna en fika och registrera
på fairtradechallenge.se eller ta en fika på
Erikshjälpens Second
Hand-butik!
Fairtrade
Challenge
är en kampanj som
anordnas av Fairtrade
Sverige. Syftet är att
sprida information om
och öka konsumtionen
av
rättvisemärkta
produkter
och
finansieras av SIDA.
Equmeniakyrkan Växjö är representerad
i styrgruppen för Fairtrade City Växjö och
är en diplomerad Kyrka för Fairtrade.

Julmarknad & Auktion

Mötesplats Panncentralen

Lördagen 21 november
13.00 Julmarknad med Lotterier och
Servering
15.30 Andakt & Missionsauktion
Vi tar gärna emot gåvor som t.ex Bröd,
Pajer, Sylt, Saft, Auktionsvaror mm
Lämnas i kyrkan fredag 20 november från
kl 17.00
Varmt välkomna och Tack för era gåvor!

Foto Daniel Bergenholtz

Har du besökt Panncentralen? Om inte –
prova!
Panncentralen är en öppen drogfri mötesplats
till vilken man kan komma och umgås med
sina vänner, grannar och lära känna nya
människor. I caféet kan man köpa en billig
fika, läsa tidning, spela sällskapsspel, gratis
tillgång till dator och umgås med andra
besökare.
Öppet på eftermiddagar varje vardag.
Verksamheten på Panncentralen drivs av
Ideella föreningen Dalbo i samverkan med:
Växjöbostäder,
Diakonicentrum,
Växjö
kommun,
Svenska
kyrkan
Växjö, Equmeniakyrkan Växjö och
Hyresgästföreningen.
http://www.
panncentralen.se/se

Aktuellt
Gäst från Filipinerna
Equmeniakyrkan Växjö gästas
av biskop Joel Tendero från The
United Church of Christ in the
Philippines (UCCP) torsdagen
den 19 november kl. 18.30.
Kvällen är ett samarrangemang
inom Kyrkorna i Växjö.
Biskop Tendero är en av
sju biskopar i den socialt
medvetna
och
kämpande
kyrkan i Filippinerna. En
viktig uppgift för honom är
att vara rådgivare när kyrkan nu behöver
tydliggöra sin profetiska röst och möta
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människors behov av att få leva som hela
människor, skapade av Gud. ”Uppgiften
fokuserar på förkunnelse som
inkluderar såväl miljöansvar
och klimatförändringar som
rättvisa, fred och mänskliga
rättigheter”, skriver biskop
Tendero om sig själv.
Biskop Tendero är alltså väl
förtrogen med temat under
Kyrkornas globala vecka och är
känd för att både ha lätt för att
tala och kunna lyssna till andra.
Foto: Privat
Han talar en tydlig engelska,
men hjälp att tolka finns på plats den 19
november. Välkommen!

Fest och stämma i Öst

Förvandla världen – det bästa för vår
nästa! Lördagen den 24 oktober går årets
Regionfest för Equmeniakyrkan region
Öst av stapeln - tillsammans med Equmenia
region Öst – en riktig inspirations- och
festdag i Missionskyrkan, Eksjö. Dagen
bjuder på fika, gudstjänst, seminarier,
inspiration, god mat i hemmamiljö, bön. På
kvällen blir det en gemensam festgudstjänst
(utan anmälan) med varandra Tensta
Gospel! Kvällen avslutas med kvällskafé i
Missionskyrkan. Se program och anmälan
på www.equmeniakyrkan.se/regionost. Sista
anmälningsdag är den 14 oktober.

Kyrkornas globala vecka ansluter sig i år till
kampanjen Act Now for Climate Justice.
I december samlas världens ledare för
klimattoppmöte i Paris. Kampanjen verkar
för att de ska enas om ett avtal som ger
klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas
katastrofala konsekvenser och möjliggör en
hållbar utveckling för alla.
Globala veckan uppmanar alla engagerade
personer i församlingar och organisationer
att skriva under namninsamlingen som
skickas till våra politiker. Namnlistor finns
anslagna i Equmeniakyrkan. Mer finns att
läsa på www.globalaveckan.se

Internationellt
Stöd till flyktingar

Senaste tiden har vi översköljts av bilder och
nyheter om medmänniskor som flyr krig och
våld. Poliser som
märker flyktingar
med ett nummer.
Båtar som går
under. Människor
som kvävs ihjäl
under sin flykt, likt
boskap på lastbilar.
Flyktingar
som
möts av stängsel
och
kravallpolis.
Men vi hör också
om människor i
många länder som
med värme och
medmänsklighet
bidrar med både
små
och
stora
insatser.
K y r k o r n a s
Världsråd uttrycker
i ett uttalande sin
djupa oro över
de
upprepade
förlusterna av liv i Medelhavet. I över
två decennier har tiotusentals migranter
drunknat i sina försök att fly våld eller att
finna ett värdigt liv i Europa. Rådet vill
därför påminna oss alla om att
• fortsätta att be för dem som flyr
konflikter, krig och förstörelse
• arbeta med de bakomliggande
orsakerna till tvångsförflyttning
• bygga upp kapacitet för att ta emot
flyktingar
• ge plats för åsiktsutbyte kring
flyktingpolitik och samtal om hur vi

•

kan leva tillsammans
samarbeta kring hur vi inom EU
kan sätta människan i centrum för
invandringspolitiken.
Kyrkornas världsråd
är ett internationellt
ekumeniskt
organ
med
över
340
kyrkor, trossamfund
och
ekumeniska
samarbetsorgan från
över hundra länder
och med omkring 400
miljoner medlemmar.
Equmeniakyrkans
b i t r ä d a n d e
kyrkoledare
Sofia
Camnerin är invald i
Kyrkornas världsråds
centralkommitté.

Equmeniakyrkan ger
via
ACT-alliansen
humanitärt stöd till
flyktingar i Ungern.
ACT Alliance är en
koalition av mer än
140
organisationer
och kyrkor, som
arbetar tillsammans i lika många länder för
att skapa positiv och hållbara förändringar
för fattiga och marginaliserade människor.
Gåvor kan swishas till Equmeniakyrkan
Sverige på 900 32 86 - märk betalningen
flykting - eller sättas in på kontot 90 03
28-6. Equmeniakyrkan Växjö har bidragit
till samma ändamål, bl.a. med delar av det
överskottet kyrkan kanaliseras från sin
medverkan i Erikshjälpen Second Handförsäljning.

Swisha din kollekt

Swish är en mobil betaltjänst som används mellan privatpersoner
och från privatpersoner till anslutna företag, föreningar och
organisationer. Privatpersoner som ansluter sig till Swish kopplar
sitt mobilnummer till sitt bankkonto. De kan då skicka och ta
emot pengar genom Swish, samt betala till anslutna företag,
föreningar och organisationer. Anslutna företag, föreningar och
organisationer får ett unikt Swish-nummer som privatpersoner
kan swisha till, och kan därmed erbjuda ett betalsätt där de får in
betalningen direkt på sitt bankkonto.
När detta skrivs har över tre miljoner människor i Sverige swish.
Equmeniakyrkan Växjö swishnummer är
1234 837 845

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
- 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
Gunnar Pettersson(sjukskriven tills vidare)

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

Equmeniakyrkan Växjö
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