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Val i livet



Val i livet
Ibland blir det inte alltid som man har tänkt 
sig. Under stundom ramlar man och har svårt 
att resa sig upp. Ibland är mörkret under 
täcket mer bekvämt än ljuset utanför dörren. 
Tidvis behövs det en tillflykt som får oss att 
glömma det liv vi lever, emellanåt behöver 
vi helt enkelt bara fly. 
Men, sanningen är 
den, att hur mycket 
vi än försöker 
att fly kommer 
känslan alltid ikapp 
oss. Känslan av 
omständigheternas 
orsak till allting 
som sker. 
Och då är lätt att 
glömma bort att 
livet består av val hela tiden. Många sker 
reflexmässigt utan att tänka på att det är val 
man gör. På morgonen är det upp ur sängen, 
äta frukost, borsta tänderna och iväg till 
skola, jobb eller till någon annan syssla för 
dagen. För någon blir även detta svåra val.
Ta några minuter och titta på bilden 
och ställ dig frågan; Vad är det du ser? 
Med bilden i minnet skulle jag vilja dela 
en tanke att människor lever som bilden;  
- De står på samma plats hela livet och 
lyfter blicken och ser många härliga 
mål och platser som man skulle vilja 
komma till och ändå står man kvar. 
- För andra kan det vara att man ser 
hur långt bort alla mål är och hur  
omöjligt det är att nå dit. 
 
- För någon kan vägvisaren vara 
räddningen och möjligheten som visar 
var jag ska ställa in min riktning mot.  
Det kan vara en bild på livet. Någon kan 
känna igen sig i att man står på samma 
plats i livet och kommer inte vidare. 
Det kan vara någon händelse som har 

gjort dig illa som inte släpper taget.  
Man blir ett offer för omständigheterna. 
För att kunna välja måste man veta var 
man är för att kunna ta sig dit man vill.  
Och vilja till förändring är nödvändig för att 
vara beredd att betala priset för förändring. 

Varje resa börjar 
med ett steg. Det 
gäller också i livet.  
Det är viktigt att 
inte underskatta det 
lilla – det kan vara 
början på något stort. 
När Jesus möter 
människor handlar 
det om en inbjudan 
till att välja som 
leder till förändring.  

Att avstå att välja är också ett val. Att välja att 
inte göra det som förväntas att man ska göra.  
Se dig omkring och ställ dig frågan om var 
du befinner dig. Och ställ sedan frågan om 
det är där du vill leva eller om det finns 
mål som bjuder dig förändring. Var sedan 
beredd på att ta det första steget som blir 
det största steget till något som är bättre. 
”Val i livet” vill belysa vad det är att stå inför 
val i livet, vad det är att ha gjort ett val och 
ta konsekvensen av det, vad det är som gör 
att vissa val inte är så enkla, hur viktiga val 
är i livet, vad det kan vara att välja, små val 
– stora val.
Blir det svårt att göra rätt val? Ja, frågan är 
om vi någonsin kan göra fullständigt rätta val. 
Men goda val eller goda avsikter med valet 
vi gör. Vi uppmuntras att göra det goda valet! 
 
Jag tar idag himmel och jord till vittnen 
på att jag har ställt dig inför liv och död, 
välsignelse och förbannelse. Du skall välja 
livet, så att du och dina efterkommande får 
leva. 5 Mos 30:19
Gunnar Pettersson, en pastor nära dig!
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Välkommen John!

Den 11 augusti börjar John Lindar arbeta 
i vår kyrka som pastor med inriktningen 
barn, ungdom och musik. Han välkomnas 
i sin tjänst under tillsammanshelgen på 
Hjortsbergagården den 6-7 september. Vi 
ser fram emot att lära känna dig och din 
fru Johanna, som samtidigt börjar en tjänst 
som pastor i Alstermo. Vi hoppas att som 
församling kunna bidra och ge er bra starter i 
era viktiga arbeten, inte minst bland barn och 
ungdomar! 

Församlingsstyrelsen och ungdomsstyrelsen

Tusen Tack Till Tilda!

Ibland går månaderna fort. Nu har det snart 
gått ett halvår och Tilda Jönssons vikariat 
som ungdomsledare i Equmeniakyrkan är 
slut.
Vi hoppas att du känt dig betydelsefull och 
uppskattad och önskar dig lycka till på din 
fortsatta vandring i livet.

Vi vill också ge dig tusen TACK för alla 
glada skratt och för dina värmande ögon och 
busiga händer, som du ställt till barnens och 
ungdomarnas förfogande under terminen.
Allt gott till dig från församlingen och alla 
barn och ungdomar du mött i arbetet.

Välkommen till Sommarcafé

23 Juni  kl.14 
Lyrik och musik i midsommartid 
Arne och Marianne Sjöberg, Cicci Hagevi

14 Juli kl.14
Livets tid är nu i dikt, bild och hantverk
Kjell Olof Bohlin (poet och pedagog)
Börje och Ewa Eidenskog

4 Augusti kl.14
Mina egna reflektioner och strofer
Kåseriklurigt berättande och deklamation
Sune Seiborg, Cicci Hagevi 



Möt John Lindar
I höst väntas tillökning i kyrkans 
personalstyrka. John Lindar är göteborgaren 
som tillsammans med frun Johanna lämnar 
teologistudierna i Stockholm för att sätta 
tänderna i den småländska 
kristenheten. Vi hoppas han 
ska stormtrivas i sin tjänst 
som ungdomspastor med 
musikinriktning hos oss, 
och att hon ska trivas som 
fisken i vattnet som pastor 
och föreståndare i Alstermo 
Missionskyrka. De har 
besökt vår församling vid 
några tillfällen och John är 
taggad. 

- Det finns mycket som 
jag ser fram emot, bland 
annat att få lära känna de 
ungdomar som finns både i 
och utanför församlingen. Att få finnas med 
dem i livets och trons olika utmaningar är 
en nåd. Jag gillar att möta människor och 
samtala om det som är viktigt i livet och det 
jag hoppas få göra. 

John har tidigare jobbat som ungdomsledare 
i Mölnlycke och Landvetters missionskyrkor 
och under studietiden i Stockholm har han och 
Johanna varit engagerade i Högadalskyrkan. 
Där har John gjort allt från att predika och 
leda lovsång till att sköta ljudet, koka kaffe 
och vara söndagsskollärare. Han har också 
hållit i en rockskola i Frälsningsarmén. 
Nu ser han fram emot att finnas med och 
utveckla musiklivet i vår församling. 

- Jag tror att musiken är viktig i ett 
församlingsliv. I sång och musik kan vi som 
församling få tillbe Gud gemensamt. Jag har 
själv upplevt många gudsmöten i musiken.

John har sysslat med musik på olika sätt hela 
livet. Han är bland annat trummis i bandet 
Obliq.

- Vi är ett gäng som spelat 
tillsammans i flera år. Vi 
har bland annat varit ute på 
europaturnéer och spelat in 
ett par skivor som släppts i 
Sverige, England och Japan 
och finns på Spotify.

Förutom jobb och musik 
gillar John att läsa, ta 
promenader eller bara sitta 
på ett fik med en kopp 
kaffe. Ser han på tv är det 
dokumentärer eller fotboll 
som gäller.

- Och jag hejar på Öster… nej, skämt åsido, 
det finns bara ett lag - IFK Göteborg!

Mer att berätta om John är att han är 28 
år, har jobbat på auktionsverk men hade 
blivit fotbollsproffs, musiker eller något 
med historia om han inte blivit pastor och 
den senast lästa boken är Stridens skönhet 
och sorg av Peter Englund. John tycker att 
Småland är ett väldigt vackert landskap men 
”som göteborgare saknar man dock alltid det 
salta havet och klipporna”. Vill man veta mer 
om John och Johanna kan man alltid bjuda in 
dem på lunch. Och vad ska man då bjuda på?
- Överraska oss! Vi har inga allergier.

AnnaSara mötte John
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Välkommen - start vecka 35
Scout/Himlakul - måndagar 18:00-19:30
Vi lär oss övervinna utmaningar tillsammans 
i patruller, inne och ute i naturen. 6-12 år

Mat Halleluja, Amen - tisdagar 17:30-20:00
Vi träffas varje vecka för att laga mat och 
prata om allt mellan himmel och jord. 15 år +

Trall & sprall - torsdagar 10:00-11:30
Här träffas barn och föräldrar för att sjunga 
och leka tillsammans. 0-5 år

Konfirmation 2014-15
I konfaläsningen vill vi prata om det som är 
viktigt i livet och då handlar det om kärlek, 
hopp, tro, killar, tjejer, läger, skratt och tårar.  
Ska du börja 8:an och är intresserad är du 
välkommen att vara med. Du behöver inte 
haft någon kontakt med kyrkan förut. 

Vi kommer att träffas ungefär en gång i 
veckan, ev. tisdagar kl. 16-18, och åka på 
flera övernattningar och ett större läger. Häng 
med och få ett fantastiskt läsår med oss!

Konfaläsningen bedrivs av Ulriksberskyrkan 
och Equmeniakyrkan Växjö. Ansvariga är 
Mattias Edlund och Cicci Hagevi, pastorer. 
Vill du läsa mer om våra kyrkor är du 
välkommen att besöka våra hemsidor 
www.ulriksbergskyrkan.se, 
www.missionskyrkanvaxjo.se

Anmäl dig till Cicci Hagevi, cicci.hagevi@
missionskyrkanvaxjo.se,  eller 0709-72 
40 90. Vi vill gärna ha din anmälan den 15 
augusti. Därefter endast i mån av lediga 
platser i gruppen. 

Thank God it’s Friday - fredagar  
19:30-23:00
Vi träffas för att umgås, leka, prata, fika och 
ha kul tillsammans. 13 år +

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

Equmenia Växjö är en plats för barn och 
ungdomar.



Val är viktigt i  livet
Ett valår har en given plats i Equmeniakyrkans 
tradition. Väckelserörelsens församlingar 
var demokratiska pionjärer i Sverige. Det 
första protokollet som dokumenterar att 
allmän och lika rösträtt för kvinnor och män 
användes i Sverige, var när en grupp på 
Västkusten startade en baptistisk församling. 
Väckelserörelsen och andra folkrörelser 
såg medborgarna som myndiga, att varje 
människa hade en inneboende förmåga 
att göra viktiga val. Därför ville de införa 
allmän och lika rösträtt för kvinnor och 
män. Det var i väckelserörelsen och andra 
folkrörelser som svenskarna lärde sig 
demokrati och visade att den fungerade. 

De politiskt aktiva i folkrörelserna samlade 
sig i Rösträttsrörelsen med ett starkt inslag 
av personer från väckelserörelsen. Lydia 
Svärd skrev en avhandling i statsvetenskap 
om tiden för demokratins genombrott. I 
den visar hon att av riksdagsledamöterna i 
Liberala samlingspartiet – Rösträttsrörelsens 
stora parti – kom en fjärdedel från 
väckelserörelsen. För Equmeniakyrkan har 
rätten att få välja alltid varit en fråga från 

gräsrotsnivå till samhällsengagemang på 
toppnivå.

Rätten att få göra viktiga val i livet är 
en omistlig del av Equmeniakyrkans 
tradition. Det finns en röd tråd från de första 
mytologiska berättelserna i Bibeln till här 
och nu som handlar om människans rätt 
och ansvar för sina val. När Eva och Adam 
väljer att äta av frukten är det för att de ställs 
inför ett val som också får konsekvenser för 
dem. Berättelsen talar om den mänskliga 
kunskapen om rätt och fel och ansvaret att 
göra etiska val. Detta är det verkligt, verkligt 
mänskliga. När evangelisten Johannes 
formulerar det centrala textstycke som 
vi kallar för lilla Bibeln fokuserar han på 
det unikt mänskliga valet: Så älskade Gud 
världen att han gav den sin ende son, för att 
de som tror på honom inte skall gå under 
utan ha evigt liv. Just nu gäller för var och 
en av oss att ta ställning och göra vårt livs 
viktigaste val: vill jag tro på Jesus?

Att försöka ta ifrån en människa friheten att 
välja gör både den som utsätts för övergreppet 
och förövaren mer omänskliga. Det är tydligt 
i länder med politiskt eller religiöst förtryck. 
Vi upprörs när en människa förnekas rätten 
att själv söka sin tro, eller att få välja att 
inte tro. Det samma gäller annan ofrihet. 
Sjukdom, droger, fattigdom och ekonomiskt 
förtryck, snedvriden kommersialism och 
tomma ideal är något av allt det som kan 
förhindra människors fria val. Det är då det 
verkligt omänskliga uppenbaras. Att ta bort 
människans egen möjlighet och ansvar för 
sina handlingar genom att förneka friheten 
att välja är ett steg på vägen att ta bort 
människans mänsklighet.

Magnus Hagevi, en växjöbo som gillar val.
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Telefonbibeln
Lyssna på dagens bibelord

0470-241 00

JUNI
Sön 1
10.00

Gudstjänst med nattvard 
Hjälparen kommer
Gunnar Pettersson, Lena 
Örnholmer Musik: VM-Brasset

Sön 8
10.00

Gudstjänst Den heliga Anden
Cicci Hagevi, Louise Thoreson 
Roth, Sång: gospelpunktcom

Lör 14 
17.00 

Körmässa Guds andedräkt 
med kören Gloria och körer i 
Skogslyckans kyrka

Sön 15
10.00

Gudstjänst Gud – Fader, Son och 
Ande Gunnar Pettersson
Sång: Ida-Maria Ellström

Fre 20
14.30

Andakt Norrelid 

Sön 22
10.00

Gudstjänst i Ulriksbergskyrkan 
Cicci Hagevi

Mån 23
14.00

Sommarcafé Lyrik och musik i 
sommartid
Arne & Marianne Sjöberg,
Cicci Hagevi

Lör 28
18.00

Konsert med unga blåsare från 
SMM:s sommarmusikskola

Sön 29
10.00

Gudstjänst Kallelsen till Guds 
rike Thore Hildingsson
Sång & musik: familjen Olaisson

Kristen Närradio 102,4
Gudstjänster söndagar 16.00-17.30 

www.vaxjonarradio.se

0472-550136  www.hjortsbergagarden.se

Psalm 23
En psalm av David.

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.

Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.

Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,

sitt namn till ära.

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,

ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.

Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.

Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,

och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.
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Kyrkskjuts
I samband söndag  förmiddagsgudstjänster.

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

JULI
Sön 6
10.00

Gudstjänst med nattvard 
Förlorad och återfunnen
Anders Elfström 
Sång: Gunilla Nolemo

Sön 13
10.00

Gudstjänst Att inte döma. 
Med Ulriksbergskyrkan 
Stig Bomberhult, 
Sång & musik: Lars Jöneteg

Mån 14
14.00

Sommarcafé Livets tid är nu 
- i dikt, bild och hantverk
Kjell Olof Bohlin, poet
Börje & Ewa Eidenskog

Sön 20
10.00

Gudstjänst i Ulriksbergkyrkan
Olle Sandvall

Sön 27
10.00

Gudstjänst Efterföljelse
Martin Wikerstål, Kenneth 
Kimming, Sång & musik: David 
Petersson med vänner

En bättre värld
Jag vill tro

att fåglarna sjunger
för att världen skall bli bättre.

Stanna en stund
lyssna uppmärksam

till koltrastens solosång.
Den som hör

upplever samband
med skapelsens under.

Jag vill tro
att blommans skönhet

gör världen rikare.

Stanna ett ögonblick
upplev med tacksamhet

vitsippans klarhet.
Den som betraktar
anar samhörighet

med skaparkraft och ursprung.

Vindens sång
möter gryningens möjligheter.

Regnets musik
övergår i skymningens vila.

Jag vill tro
att fåglarna sjunger

för att världen skall bli bättre.
Jag vill tro

att blommans skönhet
gör världen rikare.

Kjell Olof Bohlin
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AUGUSTI
Sön 3 
10.00

Gudstjänst med nattvard  
Jesus förhärligad  
Cicci Hagevi
Sång & musik: familjen Ellström

Mån 4
14.00

Sommarcafé Mina egna 
reflektioner och strofer
Kåseriklurigt berättande och 
deklamation
Sune Seiborg, Cicci Hagevi

Tis 5
18.00

Fre 8 - 
Sön10

Andakt Rehabkliniken

Karl-Oscar dagar, se notis

Sön10 
10.00

Gudstjänst Att se med andliga 
ögon Gunnar Pettersson
Sång & musik: Sofia Sporre med 
vänner från Södra Vätterbygdens 
folkhögskola 

Sön 17 
15.00

Gudstjänst på Ryttartopet
I sommartid
Gunnar Pettersson, Eva Peterson, 
Sång & Musik: Åsa Johnsson, 
VM-Brassensemble

Sön 24 
10.00

Gudstjänst Nådens gåvor  
Cicci Hagevi 
Sång: Arne Sjöberg

Vecka 
35

Barn och ungdomsarbetet startar

Sön 31 
10.00

Gudstjänst Tro och liv
Barnvälsignelse 
Gunnar Pettersson, 
Sång & musik: familjen Gårsjö

Karl-Oskar dagarna 
Erfarenheten från förra året gör att kyrkan 
kommer att vara synlig på K-O dagarna 
också i år, den 8-9 augusti.  Vi kommer 
att finnas på samma plats som förra året, i 
korsningen Sandgärdsgatan/ Klostergatan. 
Det är mycket vi vill berätta om, t.ex. vårt:
-  nya namn och samfundstillhörighet
- samarbete med Erikshjälpen och behovet 
av nya volontärer
- internationella arbete
- samtal i grupper
- barn och ungdomsarbete
Och om allt annat som händer på kvällar 
och helger i vår kyrka. Vill du vara med 
och möta människor och föra vårt budskap  
vidare är du varmt välkommen.

Sommarjobb Erikshjälpen? 
Det behövs sommarjobbare under juli månad 
på Erikshjälpen. Även volontärer behöver 
semester men försäljningen pågår som 
vanligt. Du kan välja att jobba i kassan, sälja 
möbler eller jobba med textil och husgeråd. 
Kontakta Ann på Erikshjälpen på telefon 
0470-777200.
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Tillsammans för livet 
Söndagens den 28 september predikar Karin 
Wiborn i gudstjänsten och medverkar vid 
kyrkfikat efteråt. Karin är pastor, tidigare 
ledare för Svenska Baptistsamfundet och 
idag generalsekreterare för Sveriges kristna 
råd (www.skr.org). Temat för besöket är 
Tillsammans för livet och knyter an till 
skriften med samma namn om mission och 
evangelisation i en värld i förändring. Mötet 
med Karin blir också en upptakt för en 
samtalscirkel i kyrkan under hösten.

        SEPTEMBER
Tis 2
17.00

Ons 3
19:00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Hur ska en equman rösta? 
Debatt mellan partiernas 
riksdagskandidater i Kronoberg

Lör-Sön 
6-7

Tillsammanshelg på 
Hjortsbergagården

Sön 7 
10.00

Mån 8
19:00

Gudstjänst med nattvard 
på Hjortsbergagården 
John Lindar, Cicci Hagevi, 
Gunnar Pettersson

Tillsammans för Livet
En inspirationskväll med Region 
Öst om mission.

Tis 9
17.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Sön 14 
10.00

18.00

Gudstjänst med orgelfest 
Medmänniskan
Gunnar Pettersson, Annica 
Claesson Musik: Fredrik 
Albertsson  Se notis

Andrum Gunnar Pettersson

Tis 16
17.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Sön 21 
10.00

Gudstjänst Enheten i Kristus 
Cicci Hagevi
Musik: VM-Brasset

Tis 23
17.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

Lör 27 
14.00

Nattvardsandakt med 
Omsorgsrådet

Sön 28 
10.00

12.00

Gudstjänst Tillsammans för livet 
Karin Wiborn, Gunnar Pettersson
Sång: Lovisa Levinsson, Elisabeth 
Örebäck, Malin Oscarsson 
Se notis

Samtal Mission och evangelisation 
i en värld i förändring
Karin Wiborn

Tis 30
17.00

Bönetimma En stund för 
reflektion och omtanke

OKTOBER
Sön 5
10.00

Gudstjänst med nattvard 
Änglarna
Gunnar Pettersson
Sång: Kören Gloria
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OrgelfestAll in music - tillsammanshelg
Lördagen och söndagen den 6-7 september 
inbjuds du att vara med på en gemenskapshelg 
med ”all in music” på Hjortsbergagården. Vi 
börjar kl. 10 på lördagen och avslutar med 
lunch efter gudstjänsten på söndagen. Vi 
hoppas att lära känna varandra mera och dela 
tro, sång och musik. Vilken sång, låt eller 
vilket musikstycke vill du dela med dig av? 
Kanske har du det på CD eller på din telefon. 
Ta med och låt oss andra höra! Om du vill får 
du möjlighet att i den lilla gruppen berätta 
om din musik, din tro och dig själv. Vill du 
så kommer det också finnas möjligheter till 
utomhusaktiviteter. Vi delar gemenskap i 
måltider, gudstjänster, lek och samtal. Håll 
utkik efter mer information och anmäl dig 
snarast till 
cicci.hagevi@missionskyrkanvaxjo.se 

Samtalsgrupper
ALPHA-grupp
För dig som är nyfiken på vad kristen tro 
innebär och för dig som vill ha fördjupande 
samtal om kristen tro och hur den kan tolkas 
på olika sätt. Vi börjar med en enkel måltid. 
Därefter följer föredrag och samtal utifrån 
olika teman t.ex. Jesus, bibeln, bön, helig 
ande.

Livet och hälsan
Denna grupp börjar också med en enkel 
måltid och följs av samtal omkring varierande 
teman såsom: Böcker man läst, livsstil och 
hälsa, harmoni och inre frid, var står jag nu? 
Denna grupp kan eventuellt att ses på dagtid.

Samtal på gång
En grupp där fysisk aktivitet är inbakad i 
samtal och dialog. Vi börjar med en kortare 
samling kring ett aktuellt tema. Sedan 
fortsätter samtalet under en promenad.

Tillsammans för livet
Ett samtal om och en reflektion över hur vi lever 
i mission; hur vi i ord och handling berättar 
evangeliet, antingen det handlar om Jesus 
som befriaren eller om ansvaret för skapelsen.  
Detta samtal kan föras såväl på dagtid som 
på kvällstid.

Samtalsgrupperna startar torsdag 25 
september kl. 19.00. 
Funderingar? Kontakta pastor Gunnar 
Pettersson 0470 – 706441, 
gunnar.pettersson@missionskyrkanvaxjo.se

I år fyller vår fina kyrko-orgel 40 år. Det 
vill vi fira hela hösten och vi börjar med att 
bjuda in en duktig organist för att spela un-
der gudstjänsten den 14 september; Fredrik  
Albertsson. Han föddes 1970 i Växjö, 
är diplomorganist, efter organistexamen 
1992, och har tilldelats flera utmärkelser. 
Han har studerat vid musikhögskolorna i 
Stockholm och Göteborg. Fredrik har gett 
konserter i många länder, i Sveriges Radio 
och har många uppdrag som piano- och 
orgelackompanjatör till solister och körer. 
Förra året var Fredrik en av organisterna när 
Bach-året firades i Växjö Domkyrka. Fredrik 
är anställd som organist i Vetlanda pastorat 
sedan 1995. Fredriks föräldrar tillhörde 
Växjö Missionsförsamling då familjen bodde 
här. Vi är mycket glada över att få lyssna till 
hans fantastiska orgelspel i Equmeniakyrkan. 

Musik



Internationellt

Studieresa till Israel/Palestina

Senhösten och vårens studiegrupp kring 
”Resa till Israel och de palestinska områdena” 
kröntes med en tolv dagar lång resa 23 april 
till 4 maj. En fantastisk upplevelse som gav 
både yttre och inre upplevelser.

Den ena delen av resan gav en inblick i den 
komplexa problematik som finns i konflikten 
mellan Israel och Palestina. Många 
synpunkter framfördes från företrädare från 
både Palestina och Israel men också av 
människor på båda sidor  som arbetade för 
en jämbördig människosyn där muslimer, 
kristna och judar är likvärdiga. Vi fick också 
möta en ung konverterad judinna (bördig 
från Ingelstad) som gav sin syn på vardagen 
för henne och hennes familj.

Den andra resan förde oss mellan olika 
viktiga och fantastiska platser i det Heliga 
landet. Några platser som kan nämnas är 

Betlehem, Nasaret, Jenin, Genesarets sjö, 
Jerusalem, Ramallah, Jeriko, Hebron. Alla 
dessa platser har en historia att berätta, men 
också en naturskön vy som fastnade både på 
näthinnan och i kameran.

Den tredje resan var den inre. Möten och 
platser som tillsammans med de dagliga 
andaktsstunderna med reflektioner gav 
upplevelser på flera plan.

Vi har med oss många tankar om mänskliga 
rättigheter, konflikter men också många goda 
minnen av gemenskap och upplevelser.  Tack 
Kenneth Kimming, Nina Palm (resepedagog, 
Bilda), Gunnar Pettersson och Martin 
Wikerstål för en fantastiskt väl planerad och 
genomförd resa.

Barbro och Mathias Hedenborg

Ps: en mer detaljerad resedagbok kommer så 
småningom på kyrkans hemsida. Ds



Bäckgatan 16,  Växjö  |  0470-459 94  |  www.a-maklare.se  |  info@a-maklare.se

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. 



Bättre grepp om asfalt, miljö och plånbok

www.agidack.se

kraftkallan.biz/
konsulterade ingenjörer inom elkraftteknik



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 

0470-20910, 0727-2800120 010-709 99 58
0730-22 12 13

www.bilda.nu
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Gunnar Pettersson
Pastor och församlingsföreståndare 
gunnar.pettersson@missionskyrkanvaxjo.se
Exp tel 70 64 41. Mobil 0703 - 24 16 25. 

Cicci Hagevi
Pastor
cicci.hagevi@missionskyrkanvaxjo.se
Exp tel 70 64 42. Mobil 0709 -72 40 90. 

Tilda Jönsson
Vikarierande Ungdomsledare
tilda.jonsson@missionskyrkanvaxjo.se
Exp tel 70 64 45. Mobil 0768 - 48 44 97

Bankgironummer
Församlingskassan 950-4580

John Lindar
Pastor
Exp.tel 70 64 65. Mobil 0708-62 37 52

Thore Hildingsson 
Vice församlingsföreståndare. 
v.forest@missionskyrkanvaxjo.se. 0703-15 62 49
 
Henrik Cederfjord
Kontaktperson för styrelsen
ordf@missionskyrkanvaxjo.se.   

Lisbet Eriksson
Ordförande SMU Barn och ungdom
ordf.smu@missionskyrkanvaxjo.se  
070-5318350

Tidningen
Equmeniakyrkan Växjö

Gunnar Karolina
Föräldraledig 2014

Cicci John
fr.o.m Augusti

Tidningen är tryckt av ett miljödiplomerat tryckeri enligt kraven från svensk miljöbas.
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