
Pastorn har ordet
TACK! Ett litet ord, men som just nu rymmer åtta år av gemenskap med er kära församling. 
I skrivande stund återstår det bara två arbetsdagar. För dig som missat eller som är osäker på 
vad jag tar vägen, så börjar jag ny pastorstjänst i Equmeniakyrkan Hovslätt den 2 oktober. 
Där kommer jag bli en av 4 anställda. Min inriktning till att börja med kommer att vara, för-
kunnelse/undervisning, andlig vägledning och diakonalt/socialt.

Vi har sålt vårt vackra hus och letar boende när-
mare Hovslätt. När vi hittat hus vill vi gärna att 
ni kommer på vår inflyttningsfest. Jag har haft det 
mycket bra hos er och gläds med min efterträdare 
som får komma till er. Ni har en spontan glädje 
över människor, ta vara på den och ge den växt-
näring. Ni gläds med barn och unga, ta vara på 
det och res er som andliga föräldrar åt de nya som 
finns eller som vill vara med i gemenskapen.
Jag vill skicka med ord från Jesus. Viktiga ord, 
nödvändiga ord för er kära församling.  Lukas 
12:35 ” Fäst upp era kläder och håll lamporna 
brinnande. ” Med dom orden önskar jag, att ni än 
mer ska sträcka er efter kraften, ledningen som 
helig Ande ger. Och än mindre lita till era egna 
krafter, måsten och beslut. Orden handlar om att 
vara beredd att tjäna för Gud. Betjäna varandra och de som kommer i er väg. Det går att leva 
med Jesus, av Jesus mitt i vardagen, mitt i livet. Annars vore vår tro meningslös och bara 
som en dramatisk saga. Brinnande lampor är just konsekvensen av en tro som levs ut.

Jag bär med mig er i mitt hjärta och jag tror att Equmeniakyrkan Vaggeryd kommer att växa 
till både till antal och på djupet. Bevara det goda ni redan har och be Gud att hjälpa er väl-
komna det som ni behöver mer av.

Tack för mig, Guds välsignelse och beskydd till er.
Kram Kristina Gustafsson
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Församlingsboken
Dop
Anna-Stina Ottosson
Anton Möllås-Sjödén 
 Barnvälsignelse
Emil Fälth
Nya medlemmar
Anna-Stina Ottosson
Hanna Jakobsson
Andreas Ljung
Utflyttade
Ann-Kristine Eriksson
Avliden
Börje Karlsson
Må han som är fridens herre skänka er sin 
frid alltid och på alla sätt. Herren är med er 
alla. 2 Thess 3:16

Två frukostar och en tacos-kväll i höst

Internationella rådet ordnar två 
intressanta frukostar:

Lördagen den 6 oktober kl 09 
tillsammans med vår förre internationelle sekre-
terare i Missionskyrkan/Equmeniakyrkan Bertil 
Svensson. Han kommer att berätta om ”Möten 
med presidenter, kyrkoledare och missionärer.”   

Lördagen den 24 november kl 09 
tillsammans med Christina och Tomas Brunegård 

som kommer att berätta om  ”Om och med 
missionsflyget MAF”.

Fredagen den 26 oktober kl 19.30 
bjuder vi in tonår och alla intresserade till en 

tacoskväll tillsammans med ungdomskonsulent 
Sven Joonatan från Unionskyrkan i Estland. ”Att 

vara tonåring ( i Estland)”.

Respektive frukost anmälan och avgift 50 kr. 

Årsmöte
Snart är det dags igen för årsmöte i vår församling. Verksamhetsberättelsen skrivs, budget-
förslag beräknas, valberedningen frågar personer om roliga uppdrag och serveringsgruppen 
planerar en god lunch. Årsmöte är fest och fullt av tacksamhet över allt som sker i vår kyrka. 
Det är viktigt och gott att få summera året som varit och tillsammans blicka in det nya året 
som redan börjat. Vi får också välja och be för alla personer som lovar att planera verksam-
heten, vara ombud, sköta ljud, dela nattvard, ordna diakonal verksamhet med mera under 
kommande år. Vi får också tacka för ekonomi som gör det möjligt att ha anställda och en 
kyrkolokal. Det är en fest! Så missa inte årsmötet söndagen den 21 oktober kl 10! Vi börjar 
med gudstjänst och kyrkkaffe. Lite senare bryter vi årsmötet och äter lunch tillsammans. Vi 
ses!!!

Årsmötesoffer
Vi har många rikedomar i vår församling. En kyrka där vi kan träffas och mötas och som 
passar för alla åldrar. Vi har förmånen att två anställda i vår församling. Vi är också många 
som kan dela med oss av våra ekonomiska tillgångar till församlingens arbete. På årsmötet 
har Du en möjlighet att ge en extra gåva till församlingen.
De senaste åren har vi beslutat om en budget där utgifterna är högre än intäkterna och vi
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har tagit av vårt sparade kapital som snart är slut. Genom en extra gåva och ett ökat offrande 
kan vi ge bättre ekonomiska förutsättningar för det nya verksamhetsåret. Om vi alla hjälps åt 
är det högst rimligt att få en balans mellan intäkter och utgifter. Fördelat på många så är det 
inte stora uppoffringar som krävs. 
Oavsett storleken på din gåva, välsignar Gud de gåvor som kommer in.

Carina Johansson 
ordförande

Vakanspastor
Ann Marie Erixon från Tofteryd börjar 
hos oss som vakanspastor. Hon börjar 
den 1 oktober och kommer att arbeta 50 
procent hos oss året ut, i första hand. 

Tre korta frågor till Ann Marie:

För många är du ett känt ansikte, men 
du kan väl berätta var du arbetat de 
senaste åren?
Sedan jag har blivit pastor har jag inte 
flyttat längre än att jag har kunnat läsa 
Värnamo Nyheter. Den har jag läst som 
pastor i Gnosjö, Hillerstorp och Skilling-
aryd. De sista åren innan pensioneringen 
var jag i Kärda Alliansförsamling, innan 
dess var jag i Tofteryds Missionsförsam-
ling i 14 år. 

Vad brinner du för? 
Jag tycker om predikan, bibelundervisning och att ge själavård. Har alltid trivts med alla 
åldrar och den bredd av olika människor som finns i en församling. Därför ska det bli väldigt 
roligt att lära känner er.

En härlig höstdag, vad gör du helst då?
En bra dag är när jag får gå ut och gå, lösa korsord och bara njuta av vardagen med familjen. 
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Elvis har landat
Lördag 11/8 var det härligt ös i 
församlingsvåningen. Ehrling 
” Elvis” Lundberg från Malm-
bäck underhöll och inspirerade 
en fullsatt publik. Han bjöd 
på sånger främst av Elvis men 
även andras text/sångalster. 
Ehrling bjöd stort på sig själv 
och något mycket uppskattat 
var att vi fick önska sånger som 
han med sin inspelade orkester 
gladeligt sjöng. Pastor Kristina 
höll en andakt med Elvistema. 
Detta skedde på en av för-
samlingens sommarkvällar, så 
förutom gott fika, kunde man 
köpa grillad korv med bröd och 
självklart gå en tipspromenad.

Text & bild Kristina Gustafsson

Preliminär ekonomirapport 
Bokslutsåret omfattar 1/9 2017-31/8 2018.
Först av allt ett stort tack till alla som bidra-
git under året till våra intäkter på olika sätt!
Intäkterna har uppgått till 1283000:- vilket 
är 75000:- mer än under föregående år- men 
112000:- mindre än budgeterat (1395000:-).
Utgifterna uppgick till 1416000:- vilket är 
21000:- mer än budget, vilket ger ett under-
skott på 133000:-.
Vår kassabehållning är 446000:- inklusive 
fordran på Strandgården.(100000:-)

Med vänlig hälsning, Allan

Välkommen till höstauktion!

Lördagen den 27 oktober  kl. 16.00 
i Vaggeryds Equmeniakyrka

Försäljning av skänkta, matnyttiga varor, 
hemystade ostar,  lotterier med fina priser.

Servering av ostkaka och räksmörgås.
Andakt och generös stämning!

Vi tar tacksamt emot saker om ni vill skänka.
Bjud gärna in grannar och vänner!

ALLA ÄR VÄLKOMNA!!
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Torparliv 2018

Årets upplaga av Torparliv gick av stapeln v.26 o 27 där totalt 52 barn deltog, jämt fördelade 
på de båda veckorna. Under dom varma veckorna i Juni-Juli skiftet så var alla på plats ute på 
Skomakarbygget för att ha goa dagar tillsammans. Där var det precis som alltid aktiviteter 
för barnen som kunde välja på bl.a. täljning, gunga, mata djuren, ansiktsmålning och så klart 
det mest populära kojbygget som även i år blev omtyckt! Barnen fick också delta i matlag-
ning, diskning, ha hand om fikat och den lite mindre uppskattade 
uppgiften, kolla till dasset. Dagarna fylldes också med massvis 
av lekar där barnen själva fick komma med förslag, såklart blev 
det många omgångar av dunkgömme som utspelade sig över 
hela bygget. Det blev också många lunga stunder i skuggan med 
en kortlek och gitarrspel pga det extremt varma vädret, många 
gånger kom förslaget att det borde anordnas en pool på åkern 
bredvid vilket tyvärr inte kunde genomföras. Varje morgon och 
eftermiddag så samlades alla för att sjunga tillsammans och för 
att kolla vad som hände hos barnen Simon och Sofie som hade 
sommarlov och Gunilla som jobbade som snickare, när dom dra-
matiserade olika vardagshändelser. Under veckan så var det även 
några större anordnade aktiviteter såsom fyrkamp, tröjtryckning 
och det klassiska avslutade spårningen där barnen fick försöka samla in pengar till Gunilla 
som hade blivit bestulen på alla sina snickarverktyg. Veckorna avslutades också på bästa sätt 
med hamburgare och överlämnande av pengarna till Gunilla som såklart blev överlycklig 
och väldig tacksam för hjälpen! Denna tradition fortsätter såklart även nästa år för att barnen 
ska få känna på torparlivet för en vecka och för att få träffa nya kompisar!

Equmenia genom Albin Ullerås



Härlig gemenskap i underbar alpnatur!

43 barn, ungdomar och vuxna i åldrar från 7 till 77 år från Equmenia Vaggeryd deltog i årets 
resa till den vackra byn Kandersteg i de Schweiziska alperna. Vi bodde i logement på den 
internationella scoutgården KISC, där scouter från hela världen möts. Dagarna börjar med 
gemensam frukost och tankar inför dagen och därefter finns möjlighet till flera olika vand-
ringar och aktiviteter. På kvällarna har vi haft varm gemenskap med lägersånger och fråge-
sport. En av dagarna gjorde vi en heldagsutflykt till den vackra staden Bern.
 

Att få vara tillsammans över ålders-
gränser i denna vackra omgivningen, 
är en fantastisk upplevelse som stärker 
till både ande, kropp och själ. Detta var 
tredje gången som Equmenia 
Vaggeryd ordnade denna resa till 
Kandersteg. Kanske åker vi tillbaka om 
några år igen.
 
Mvh
Equmenia Vaggeryd /gm Jesper & Stefan

På ca 1500 m höjd ligger sjön Oeschinensee.
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Besöksrapport från Tonårslägret Ungtro18 på Gullbrannagården
Tonårslägret Ungtro18 hade i år 950 deltagare varav 500 högstadieelever, 250 gymnasister 
och 200 ledare och medhjälpare. Den ”praktiska gruppen” hjälper bland annat till med mat 
och städning och består av 30-40 eldsjälar i alla åldrar varav flera är pensionärer.
Flera av ledarna är pastorer eller ungdomsledare i sina hemförsamlingar. Ledarna samlades 
en dag innan tonåringarna kom för att få ledarutbildning. I år var det 160 ledare som var 
med på ledarutbildningen. Lägret arrangeras av SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom) 
och deras vision är att stötta församlingarna i deras tonårsarbete. För att tonårslägret inte ska 
bli ett isolerat arrangemang arrangerar man också ett flertal samlingar under resten av året 
såsom t ex T-centralen och GF-vinter. Det var flera tonårsgrupper från Equmenia på lägret 
bland annat från Fjällstugan i Jönköping, från Donsö och Trollhättan. Man bor i tält i 9 oli-
ka byar med ca 100 personer i varje by. I byn har man bysamlingar med info och andakter. 
Under dagen finns det ca 15 olika bibelstudier och seminarier att välja mellan. Teman under 
veckan var t ex ”Om bön”, ”Vad kan vi egentligen veta om Jesus”, ”Förlåtelse utan gräns”, 
”Om mission och kallelse”, ”Församling – gemenskap utan förbehåll”, ”Självbild” med mer. 
Storsamlingar med undervisning och lovsång hålls varje kväll kl 19.30. Exempel på dagspro-
gram visas nedan. Från vårt Equmenia deltog Albin och fyra av ”våra” tonåringar. På frågan 
om vad som är bäst med tonårslägret 
svarar de så här:

Karin: ”Allt”
Hanna: ”Stämningen, allt är kul”
Amanda: ”Gemenskapen och lovsången”
Anna-Stina: ”Känslan och gudstjänsterna”
Albin: ”Att få vara med dessa fyra goa 
tjejer en hel vecka och få ha det som jobb.”


