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Tro som kraft



Bland profeter och politiker
När denna text skrivs i mitten av september 
så står vi mitt i partiernas valkampanjer. 
Vissa lovar fler jobb för unga, andra vill få 
bort vinstdrivande företag inom sjukvården. 
Vissa partier vill begränsa Sveriges 
f lykt ingmottagande, 
andra vill ta emot fler 
flyktingar. Gemensamt 
för alla är att de tror 
att just deras politik 
kommer att förbättra det 
svenska samhället. Mitt 
i detta dyker en fråga
upp i mitt huvud - hur 
påverkar min tro mina 
politiska åsikter?
Sedan länge är stat 
och kyrka separerad i 
Sverige. I Sverige har 
det blivit en självklarhet 
att staten är sekulär. 
Politik hör hemma i 
den offentliga sfären, tron och religionen är 
privat. Här är Sverige unikt, uppdelningen 
finns inte på många ställen i världen. Denna 
uppdelning håller också på att luckras upp 
i Europa och i vårt land. Kyrkor och olika 
religiösa ledare gör anspråk på att föra in 
religionen i det offentliga rummet igen. 
Klockringningen under tiden Svenskarnas 
parti demonstrerade i Jönköping är ett 
exempel. Detta beror delvis på den ökande 
mångkulturen i vårt land, men också på att 
många ser att religionen kan ge input till 
politiska ideologier.

Bör kyrkan engagera sig politiskt? På denna 
fråga skulle jag vilja svara ett solklart 
ja. Faktum är att kristen tro är politisk. 
Följdfrågan blir: Hur skall detta engagemang 
se ut, varifrån hämtar detta engagemang sin 
kraft?

Kyrkan har en lång historia av politiskt 
handlande och bär på ett profetiskt arv. 
I Bibeln kommer detta bland annat till 
uttryck i den profetiska litteraturen i Gamla 
testamentet. I Jesaja bok framkommer detta 

drag tydligt. Profetens 
syn på politik och tro 
är att det finns någon 
som har makt som är 
större än den befintliga 
politiska ordningen. Gud 
är den som har makten 
och hans vilja behöver 
inte sammanfalla med de 
politiska makthavarnas 
vilja. Eftersom Gud vill ha 
rättvisa är också rättvisa 
det profeten har för sina 
ögon, inte att underbygga 
den världsliga makten. 
Denna rättvisa låter sig inte 
reduceras till de befintliga 
politiska ordningarna. 

Profetens uppgift är att hela tiden ifrågasätta 
de rådande förhållandena i ett samhälle, för 
den gudomliga rättvisans skull.

Här får tron ge kraft åt kyrkans politiska 
engagemang. Profetens ständiga 
ifrågasättande får ge kraft åt mitt politiska 
engagemang. Denna tro nöjer sig inte med 
att lägga en lapp i en låda vart fjärde år, den 
nöjer sig inte med ett val mellan höger och 
vänster. Tron får bli en kraft för mig och 
kyrkan att ständigt ifrågasätta makthavare 
och orättvisor i samhället.
”En röst ropar: Bana väg för Herren genom 
öknen, gör en jämn väg i ödemarken för 
vår Gud!” (Jes 40:3) Dessa profetens ord 
är ständigt aktuella och kan ge kraft, på 
valdagen och i vardagen.

John Lindar
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Min egen berättelse
Peter Hallström, musiker och låtskrivare, 
kommer till After Work-träff i 
Equmeniakyrkan onsdagen den 1 oktober  
kl. 19.00 och framför några av sina egna 
sånger. Flera av dem handlar om tro och 
tvivel och Peters känslor från sin uppväxt i 
dåvarande frikyrka. 
Peter framför också sin tolkning av balladen 
”Håll mitt hjärta”, som han skrivit musiken 
till.  ”Jag har något att säga, jag vågar säga 
det, jag vågar vara mig själv. Det är ju som 
det är och jag accepterar det. Detta är min 
läkesång, en slags självmedicinering som 
inte är destruktiv.” 
I 2007 års Melodifestival sjöng Sarah 
Dawn Finer ”I remember love”, en sång 
hon skrivit tillsammans med Peter. År 2012 
släppdes albumet ”Brev från en förlorad 
son”.  Välkommen att anmäla dig till: info@
missionskyrkanvaxjo.se  eller 0470 - 70 64 
40. Vuxen: 150 kr. Ungdom och studenter: 80 
kr, inkl mat, dryck och kaffe

Välkomna till en trevlig och innehållsrik 
kväll!!

Equmeniakyrkan… 
…är Sveriges nyaste kyrkosamfund. 
Namnet är nytt men samfundet har djupa 
rötter i den kristna kyrkans historia och i 
den svenska väckelsen och folkrörelsen. 
Med 760 församlingar finns vi i nästan hela 
Sverige – och erbjuder mötesplatser för tro 
och livstolkning, gudstjänst och gemenskap 
och engagemang för liv tillsammans. Med 
människor som på olika sätt är och gör kyrkan 
till vad den är. Idag är ca 70 000 medlemmar 
och 130 000 är med i verksamheten.
I 80 av församlingarna bedrivs ett aktivt 
mångfaldsarbete. Det innebär kontakter med 
människor från olika delar av världen, med 
olika språk och traditioner – i samarbete 
med 27 olika länder. Kyrkan stödjer bland 
annat ett teologiskt seminarium i Burma, så 
att 152 studenter kan läsa teologi. Kyrkan 
är huvudman i biståndsorganisationen 
Diakonia. Varje vecka är ca 20 000 människor 
aktiva i musiklivet. 1 000 i blåsorkestrar runt 
om landet. Av kyrkans ca 700 pastorer är 271 
kvinnor och av 265 diakoner är 211 kvinnor. 
När möten sker varje vecka, blir det tydligt 
vad kyrkan menar med att kalla sig en kyrka 
för alla. 
Hur kan man berätta om kristen tro på ett 
vettigt sätt, och vad krävs för att det ska vara 
givande att läsa bibeln? Sådant kan man tänka 
olika om. I möten mellan människor med 
olika ingång till frågorna når man längre än 
på egen hand. Kyrkan rymmer många synsätt 
och tolkningar, och många människor. 
Vi engagera oss gärna – med bibeln i ena 
handen och dagstidningen i den andra. Fred, 
miljö och mänskliga rättigheter har hög 
prioritet. Likaså mångfald, migration och 
barns kvinnors rättigheter.  Kom gärna till 
Equmeniakyrkan Växjö med dina frågor, din 
längtan, din tro, ditt engagemang!



Att gå emot sin impuls
Det är en vanlig onsdagskväll i ett gråslaskigt 
Göteborg. En dags plugg med tragglande av 
termer och teorier ligger bakom oss och gör 
att det är med en trötthetskänsla i huvudet 
som vi sätter oss på cykeln för att trampa iväg. 
Om tio minuter är det nämligen meningen att 
vi ska träffa vår hemgrupp i Redbergskyrkan. 
Några uppförsbackar senare sitter vi i en soffa 
tillsammans med våra vänner för att få berätta 
om vad som händer i livet just nu. Veckan 
som gått har varit intensiv för oss båda och 
när vi berättar om den 
känner vi än en gång 
hur tröttheten gör 
sig påmind. Ganska 
snabbt leds samtalet in 
på en diskussion kring 
en aktuell artikelserie 
från Göteborgsposten 
om tiggeri. Så fort 
vi börjar diskutera 
ämnet inser vi alla i 
gruppen att frågan ger 
oss dåligt samvete. 
Dåligt samvete för 
att man vet att man 
borde göra mer, men också en matthet över 
hur vårt samhälle faktiskt ser ut. Samtalet 
tar dock snabbt ett stopp i frågan om hur 
man ska få kraft och ork att ta sig ur sin 
bekvämlighetszon när man varje dag på väg 
in mataffären går förbi personer på gatan 
som ber om pengar? Hur ska man egentligen 
lyckas nå bortom den?

I många situationer i vardagen upplever vi 
att vi kan känna oss matta eller helt utan 
kraft. Det kan vara som i situationen ovan, 
när vi ställs inför dilemman som känns 
övermäktiga att ta tag i. Men det kan likaså 
vara i situationer där deadlines eller möten 
hänger tungt över en, när någon i vår närhet 
inte mår så bra eller när något inte blivit som 

vi tänkt. Allt kan då kännas tungt och jobbigt 
att lösa. Att känna ork till att gå ytterligare ett 
steg till för att lösa dilemmat, göra färdigt det 
som behövs inför deadlinen, se vad den i vår 
närhet skulle behöva eller pröva en ny väg, 
kan upplevas som väldigt tungt. 

Men just när diskussionen i vår hemgrupp 
kändes som att den hade kört fast och vi 
alla var som mest uppgivna, började någon 
fundera på vad Jesus skulle ha gjort om 

han hade varit i våra 
kläder. Den klassiska 
funderingen gav 
diskussionen ny 
energi och kvällen 
slutade med att vi 
alla gick hem med 
en utmaning att nästa 
gång vi går förbi en 
person som ber om 
pengar på gatan, gå 
emot vår impuls att 
kolla bort och istället 
se personen i ögonen 
och säga ”hej”. 

I vår hemgruppssituation, likväl som i 
så många andra lite jobbiga situationer i 
vardagen upplever vi att trons kraft gör sig 
påmind allra tydligast. Alltså inte främst 
genom under eller mirakel, utan i helt 
vanliga vardagssituationer. Där hjälper den 
oss att orka ta ett steg till, påminner oss om 
vad Jesus hade gjort och ger oss ork att följa 
honom. I fallet ovan gav trons kraft oss en 
ny vän utanför vår mataffär, som genom sitt 
leende varje gång vi säger ”hej” till varandra 
ger oss både ny energi och glädje. Vilken 
grej!

Matilda Thörne och Victoria Lindahl
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Under vecka 35 drog equmenias verksamhet 
igång för höstterminen. Här får barn och 
ungdomar mötas för att umgås, leka och 
möta Gud tillsammans med ledarna i de 
olika grupperna. Nu inbjuder vi dig som är 
barn/ungdom att vara med i den grupp där du 
känner dig hemma.
Söndagen den 24 aug träffades ledarna för 
equmenias olika grupper för att gemensamt 
planera och be för den höst som ligger 
framför. Det blev en härlig kväll där vi 
tillsammans fick dela lägerminnen och prata 
om varför man har valt att engagera sig som 
ledare i kyrkans barn- och ungdomsarbete. 
Kvällen innehöll lovsång, bön, nattvard och 
matgemenskap. Känslan var mycket positiv, 
och vi hoppas att det skall smitta av sig på 

Du är välkommen på:
Scout/Himlakul – måndagar 18:00-19:30. 
Vi lär oss att övervinna utmaningar 
tillsammans i patruller både inne och ute i 
naturen. 7-12 år.
Mat Halleluja, Amen – tisdagar 17:30-
20:00.
Vi träffas varje vecka och lagar mat 
tillsammans. Här diskuteras flitigt allt 
mellan himmel och jord. Gymnasie- och 
studentåldern. 

resten av terminen så att många barn och 
ungdomar får ett möte både med Gud och 
medmänniska här i vår kyrka.
I skrivande stund har dessutom Scout/
Himlakul hunnit träffas en gång. Vi var 
ett femtontal scouter vilket var mycket 
glädjande då denna grupp på kort tid har 
vuxit sig stor. Kvällen innehöll bland annat 
andakt och samarbetsövningar.  Under 
hösten har även en hajk planerats in.
Equmenia i Växjös verksamheter är till för 
alla barn och ungdomar i Växjö. Hit får du 
komma om du vill vara med i scout eller vill 
hänga en fredagskväll på tonår. Vi ledare ser 
fram emot att träffa dig i våra olika grupper 
i höst.

Thank God it´s Friday –  
fredagar 19:30-23:00.
Vi träffas för att umgås, leka, fika och ha kul 
tillsammans. 13 år +.
Söndagsskola – söndagar 10.00.
Under gudstjänsten går vi ner för att lära oss 
mer om Bibeln med hjälp av lek och pyssel.
Grunden i allt vårt arbete bygger på vår 
kristna tro. Jesus välkomnade alltid barnen 
och det vill vi också göra!
Mer info på equmeniakyrkanvaxjo.se



Varje människa en berättelse
Tänk vad viktigt det är att i lugn och ro ibland 
få föra ett samtal med någon, få höra något 
nytt eller säga något personligt till en vän. 
Med en god vän är det lätt att föra ett samtal. 
Ibland tycker vi inte att vi hinner prata med 
varann så ofta vi ville. Vi är ju så upptagna, 
vi har så mycket att göra, ägnar tid åt våra 
barn, har tider att passa, måste besöka någon 
anhörig eller sjuk eller träffa släkten.
I dag är både kvinnor och män yrkesaktiva 
och så ska vi hinna med vår egen personliga 
utveckling och försöka prioritera det 
nödvändigaste. I de mest stressade 
ögonblicken hinner vi inte ens säga hej och 
växla ett ord eller göra något som inte står i 
kalendern. Tänk om vi missar någonting!

Som ung vill man ha vänner på nätet och 
träffa jämnåriga eller föra samtalen på 
facebook. En informationskontakt eller 
snabbhälsning där man snabbt informerar 
om sin ”justnustatus”. Som äldre och utanför 
arbetsliv och sociala sammanhang är kanske 
inte behovet av nya kontakter det viktigaste,
men väl att bevara de kontakter man har kvar 
och som det tagit lång tid att etablera. 

Tänk vad viktiga våra relationer är och vad 
bra det är att veta att jag har en god vän, en 
förtrogen, någon jag kan prata en stund med. 
För mig fick ett enkelt och naturligt samtal 
efter ett tonårsmöte stor betydelse. Under 
en kvälls-vandring fick jag länge prata med 
en vuxen - tonårsledare och pastor. Det blev 
avgörande för hur mitt liv skulle bli. Jag 
konstaterar i dag efter mer än femtio år i 
denna församling hur viktig gemenskap är 
för mig. Men jag känner, att stunderna då jag 
skulle vilja prata med andra, blir alltför korta 
för att föra det samtal där enkla frågor om 
vem man är och vad man gör och hur man 
har det, hinner ställas.

Studiecirkeln är därför en ypperlig form 
för sådana samtal, likaså är Angeläget en 
viktig träffpunkt för många. Där ser vi nya 
ansikten, där förs samtal mellan kända och 
okända och där erbjuds dessutom intressanta 
och stimulerande program. Kyrkkaffet är 
ett tillfälle till en trevlig pratstund - inte att 
förringa! Körövningen en möjlighet att skapa 
något, att göra något tillsammans. 

Min fundering är om vi inte skulle kunna 
vara lite mer nyfikna på varann, säga hej lite 
oftare och hälsa också på den som vi aldrig 
hälsat på tidigare. Våga öppna ett samtal med 
någon annan och gärna med någon som är 
äldre eller yngre än jag själv. Låt oss lyssna 
på varandras berättelser, ställa frågor, berätta 
något om oss själva och få ta del av något 
nytt. Kanske kan vi fördjupa kontakterna, 
upptäcka nya saker hos varandra genom att 
ställa frågor som vi aldrig tidigare ställt. För 
varje människa är ju en spännande berättelse!

Nils-Ivar Köhlin
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Demokratin och partierna
I modern tid har det inte funnits någon 
demokrati utan partier. Inom forskning 
om politik och demokrati är partier därför 
centrala. Forskare har identifierat några 
funktioner som partier bör ha i en fungerande 
demokrati. Genom sina olika funktioner ska 
partierna vara en länk mellan medborgarna 
och beslutsfattarna, en kanal mellan folket 
och makten. När någon av dessa funktioner 
inte fungerar eller förändras beskrivs detta 
ömsom som partiernas kris, ömsom som 
en demokratisk kris. Uttrycker partierna 
medborgarnas åsikter? Samlar partierna 
olika intressen i samhället? Fattar partierna 
de avgörande besluten i samhället? 
Vilka förändringar står den moderna 
partidemokratin inför? Finns det en kris 
och i så fall vilken? Om krisen är här; vilka 
möjligheter föder den?

Magnus Hagevi, statsvetare vid 
Linnéuniversitetet och medlem i 
Equmeniakyrkan Växjö inleder ett samtal i 
samarrangemang med Tankarnas trädgård 
Växjö, söndagen den 5 oktober kl. 14.00-
16.00 i Bergösalen, Equmeniakyrkan.

Evangelium enligt Marcus Birro
Kan man tala offentligt om Gud och kristen 
tro i Sverige idag? 
Marcus Birro kan och under många år har 
han delat med sig av sina erfarenheter från 
ett liv som varit allt annat än enkelt. Antingen 
det gäller vägen till tro, de svåra frågorna om 
döden eller missbruket som varit nära att 
kosta honom livet. 

Välkommen tisdagen den 18 november  
kl. 19.00 till en kväll fylld med både allvar, 
humor och värme, där han tar oss med på sitt 
livs omvälvande resa tillbaka till Gud. 
Boka biljetter och biljettförsäljning vid 
dörren om det finns plats kvar. 
www.equmeniakyrkanvaxjo.se  
eller 0470-706440
Musik: Wayne Hussey
Entré: 80 kr, förfriskningar och bokbord
Arr: Equmeniakyrkan, Libris förlag, Bilda

Färdväg vidare 
Regionfest i Linköpings Baptistkyrka lördag 
den 4 oktober kl 12.00 – 19.30. Detta är en 
dag för alla som vill vara med och informeras, 
inspireras att bygga Equmeniakyrkan 
som gemenskap och helhet genom att 
utvecklas och utmanas Regionalt, lokalt 
och personligt. Regiondagen innehåller 
gudstjänst, seminarier, inspiration, fest och 
information. Dagen avslutas med ”Förklädd 
Gud” med kör och orkester. Kostnad 
150 kr. Alla är välkomna. Anmälan på  
www.equmeniakyrkan.se/regionost.



Kalender

Telefonbibeln
Lyssna på dagens bibelord

0470-241 00

Kristen Närradio 102,4
Gudstjänster söndagar 16.00-17.30 

www.vaxjonarradio.se

OKTOBER
Ons 1 After Work med Peter Hallström 

- Se notis

Lör 4 Equmeniakyrkan Region 
Öst ”Färdväg vidare” 
inspirationssamling i Linköping
- Se notis

Sön 5 
10.00

14.00

Gudstjänst med nattvard 
”Bry dig” Gunnar Pettersson, Olle 
Sandwall, Sång: Kören Gloria 

Demokratin och partierna: vart 
är vi på väg? med Tankarnas 
Trädgård - Se notis

Mån 6
14.00

Angeläget Evangelium enligt 
Astrid Lindgren, Nisse Norén

Tis 7
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Sön 12 
10.00

Gudstjänst ”Be” John Lindar,
Musik: VM-brasset

Tor-Sön  Retreat på Hjortsbergagården
”Guds dröm” Retreatledare: 
Mikael Löwegren, präst, 
retreatledare i föreningen Kompass

Tis 14
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Sön 19 
10.00

18.00

Gudstjänst med små och stora
med insamling till equmenia
Scoutinvigning
Cicci Hagevi & John Lindar
Sång: Lovisa Levinsson, Elizabet 
Örebäck

 Andrum En stund i stillhet, bön 
och nattvard
John Lindar

Mån 20
14.00

Angeläget Fam Bernadotte från 
Pau till nu Rolf Wenander

Tis 21
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Fre 24
14.30

Andakt Norrelid

Lör 25
09.00

18.00

19.00

Kvinnofrukost
Under ytan med Agneta Dentback 

Hjortsbergagården Konsert m 
Dan-Inge Olsson

Räkafton på Hjortsbergagården
- Se notis

Sön 26 
10.00

Gudstjänst ”Trons kraft” Gunnar 
Pettersson, Kenneth Kimming,  
Sång: Dan-Inge Olsson

Tis 28
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

NOVEMBER
 

Lör 1 
17.00

Alla Helgons dag med 
ljuständning för avlidna Cicci 
Hagevi, Helene Olaison Cristina 
Lenells

Sön 2 
10.00

Gudstjänst med nattvard 
John Lindar, Thore Hildingsson
Linda Andersson med kören Gloria 

Mån 3
14.00

Angeläget På räls till Tibet, 
världens tak Ulf Nilsson

Tis 4
17.00

Ons 5
14.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

RPG-samling. Sång och musik
på vårt sätt, Owe Danås, Lennart
Liljekvist, Värnamo
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Kyrkskjuts
I samband söndag  förmiddagsgudstjänster.

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

Lör 8 Retreat på Hjortsbergagården
”Nära Guds hjärta”
Retreatledare: Gunnel Noreliusson 
Equmeniakyrkan Region Öst 

Sön 9 
10.00

10.00

12 - 14

Gudstjänst ”Berätta” Gunnar 
Pettersson, Lena Örnholmer, Sång: 
Mats och Sara Eriksson

Gudstjänst med små ”Berätta” i 
Bergösalen, Cicci Hagevi & John 
Lindar

Kyrkkaffe, - lunch

Församlingsforum
- Se notis

Tis 11
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

16 – 23 ”Helig fred – tro som fredskapare”  
Kyrkornas Globala vecka
- Se notis

Sön 16 
10.00

Efter 
kyrkfika

18.00

Gudstjänst ”Bjud med” Åke 
Hedström, Hanz Linderyd,  Gunnar 
Pettersson
Sång: “Happy Voices med vänner”

SIRA skolan i fokus med
Åke Hedström och  Hanz Linderyd 
Se notis

Andrum En stund i stillhet, bön 
och nattvard, Gunnar Pettersson

Mån 17
14.00

Angeläget Glädje och bekymmer i 
olika åldrar Kerstin Köhlin

Tis 18
17.00

19.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

After Work Evangelium enligt 
Marcus med Marcus Birro och 
Wayne Hussey  - Se notis

Sön 23 
10.00

19.00

Gudstjänst ”Bli kvar” Cicci 
Hagevi, Ylva Jönsson, 
Musik: VM-brasset

Växjö City Gospel med nattvard- 
Se notis

Tis 25
17.00

18.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Andakt Rehabkliniken

Ons 26
15.00

Andakt Hovslund

Sön 30 
11.00
Obs tid!

20.00

1:a Adventsgudstjänst Gunnar 
Pettersson, Cicci Hagevi, John 
Lindar, Församlingens sångare och 
musiker

Ekumenisk studentgudstjänst i 
Domkyrkan

DECEMBER
Mån 1
14.00

Angeläget Unga pianister 
Helene Olaison och elever från 
Kulturskolan

Tis 2
17.00

Bönetimma En stund för reflektion 
och omtanke

Lör 6

13.00

15.30

Julmarknad och missionsauktion

Basar, servering, lotterier

Andakt och därefter auktion
- Se notis

Sön 7 
11.00

14.00

Gudstjänst med nattvard 
Cicci Hagevi, Louise Toresson  
Roth Sång: Gospelpunktkom

Hjortsbergagården julbord



Aktuellt
Julmarknad & Auktion
Lördagen 6 december
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 5 december från kl 
17.00
Varmt välkomna och Tack för era gåvor!

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

Församlingsforum
Söndagen den 9 november kl 12.00 – 15.00 
är du välkommen till Församlingsforum. 
Styrelsen vill berätta om fokusområdet 
”Färdväg vidare” och vad det kan betyda. Där 
vill vi samtala och informera om styrelsens 
aktuella frågor. Samt lyssna in vad du tycker 
är viktiga och angelägna frågor för kyrka och 
församling.

Kongo-Kinshasa och Mexiko
Syskonparet Hampus och Tilda Jönsson 
är nu och fram till mitten av december 
volontärer i lärjungaskolan Apg. 29. Inte på 
samma plats, inte ens på samma kontinent, 
utan ibland barn och ungdomar i Kongo-
Kinshasa, där Tilda är tillbaka för andra 
gången, och i Mexiko, där Hampus nu 
befinner sig.  I grupper med både volontärer 
från olika länder och ungdomar i respektive 
land läser och reflekterar ungdomarna 
utifrån inspirationen att tillsammans skriva 
det 29:e kapitlet i Apostlagärningarna (det 
finns 28 kapitel i Apg. i Bibeln).  Grupperna 
deltar aktivt i barn-ungdomsverksamhet och 
i gudstjänstlivet. Lärjungaskolan drivs av 
Equmeniakyrkan och Equmenia i Sverige 
tillsammans med systerkyrkor i olika länder. 
Vi önskar dem rika erfarenheter i mötet med 
människor och tror att vi är många i Växjö 
som bär dem i bön.



Oktober - November 2014Musik
Växjö City Gospel
Söndagen 23 november kl 19.00 firar vi  
gospelmässa i Equmeniakyrkan tillsammans 
med Växjö City Gospel. Vill du vara med 
och sjunga? Anmäl dig på bilda.se (sök 
på Kronoberg). Repetitioner sker den 2 & 
16 nov kl 17-19 samt från 17.00 23/11 i 
Equmeniakyrkan Växjö.

Kördag på Hjortsbergagården
Varmt välkomna 25 oktober till 
Hjortsbergagården för en dag med sång, 
musik och gemenskap. Dan-Inge Olsson, 
Sösdala kommer att leda kören och inspirera 
hela dagen.
Kördagen börjar kl.09.30 med kaffe och 
fralla. Sedan följer 4 övningspass med 
lunchpaus.  Dagen avslutas med en konsert 
kl.17 där kören sjunger med Dan-Inge. Det 
är gratis inträde på konserten. Kollekt till 
gården.
ca kl.18  blir det vår traditionella Räkafton 
då vi äter gott tillsammans och får lyssna på 
sång. Välkomna 0472-550136  www.hjortsbergagarden.se

Rättvis handel
Torsdagen den 16 oktober går Fairtrade 
Challenge av stapeln för sjätte 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 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. Välkommen 
den 16 oktober kl 16.00!
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.



Internationellt

Equmeniakyrkans internationella insamling 
december 2014 och januari 2015
”Jag är världens ljus. Den som följer mig 
skall inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus.” (Joh 8:12)

SIRA-skolorna på Västbanken
SIRA (Swedish International Relief 
Association) har bedrivit hjälparbete för barn 
på Västbanken och i Gaza sedan 1968, utifrån 
den kristna grundtanken att alla är bröder. 
Skolorna i Betlehem och Jeriko undervisar 
barn med inlärningssvårigheter. Flera lärare 
har fått möjlighet till kompetenshöjning i 
Sverige. Fortbildning och uppföljning äger 
rum på plats i Palestina. Skolans rektor är 
palestinier medan platschefen är svensk. 
Equmeniakyrkan Växjö bidrar regelbudet 
med pengar (via Erikshjälpen) till att 
bygga ut skolan i Jeriko. Söndagen den  
16 november berättar Åke Hedström och 
Hanz Linderyd mer om skolorna vid kyrfikat. 
Både medverkar också i gudstjänsten  
kl. 10.00 samma dag.

Fredsåret 2014 
I år firas 200 år av fred i Sverige. Samtidigt 
är det många som ifrågasätter den självgoda 
bilden av Sverige som fredsälskande och 
föredöme för resten av vår konfliktfyllda 
värld. Därför är det extra passande att 
Kyrkornas globala vecka, 16 – 23 november, 
fortsätter med temat Helig fred – tro som 
fredsskapare!
- En majoritet av världens befolkning 
definierar sig som troende. Det finns en 
oerhörd potential i att vi som tror lär oss 
mer om hur vår tro kan motivera oss att bli 
fredsbyggare. Vi är många. Och vi finns 
över hela världen, säger koordinatorn för 
Kyrkornas globala vecka.

www.globalaveckan.se   |   Sveriges kristna råd    |   Telefon: 08-453 68 00

Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet i samarbete med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, 
Life & Peace Institute, PMU, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Historien är full av heliga krig. Nu är det hög tid för helig fred!
Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 handlar om trons möjligheter att skapa fred  

som är mer än frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar frihet och rättvisa.  
En fred mellan stater och mellan människor.  Vi vet att det går – nu vill vi visa på hur. 

Som kyrkor och församlingar vill vi skapa helig fred med tron som drivkraft.  
Välkommen att vara med i aktiviteter, gudstjänst och bön under Kyrkornas globala vecka!

KyrKornas globala vecKa 16-23 november 2014
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Helig fred
Tro som fredsskapare



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

VÄXJÖ
Bergövägen 2, 352 44 Växjö · 0470-70 64 40

equmeniakyrkanvaxjo.se | info@equmeniakyrkanvaxjo.se

Telefon till fsl kök och kök i Bergösalen  
0470-70 64 41


