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Inledning
Under stor del av år 2020 så har vi stått inför nya utmaningar i att vara församling, utmaningar som vi
delat med kyrkor över hela vårt land och hela vår värld. Troligen kommer de restriktioner vi lever
med just nu vara längre än vad vi önskar och vi behöver hitta ett nytt sätt att vara kyrka som är det
“nya normala”, för en kortare eller längre tid.
Det kan på många sätt kännas svårt att hitta vägen framåt nu, när vi inte vet hur den vägen ser ut och
hur omständigheterna ser ut. Men på sätt och vis är det så livet alltid är. Vi vet inte vad som kommer
möta oss i livet, vilka utmaningar vi kommer att ställas inför. Och vi har alltid en samtid och ett nu
som ställer oss inför utmaningar och tvingar oss att ställa oss frågor som: Hur är vi församling idag?
Hur når vi ut till människor i vår samtid? Hur blir vi eller fortsätter vara en gemenskap dit människor
vill komma och dela sin tro och kan känna sig hemma?
I Första Petrusbrevet kan vi läsa:
Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska
bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.” (1 Pet 2:5)
Kyrka eller församling, vilket ord vi nu än brukar använda, handlar som vi vet inte om byggnaden
utan om människorna som möts. Människorna, vi, är själva kyrkan och dess byggstenar. Vi behöver
ofta en byggnad för att mötas i och då blir det också vårt gemensamma ansvar att ta hand om den.
Men själva församlingen är vi alla som möts som dom olika byggstenar vi är, med dom olika gåvor vi
har.
I Ecuador så såg jag många hus som människor bodde i, som inte var färdigbyggda. Man byggde en
våning i taket efter hand som man hade råd och bodde i huset under tiden.
På samma sätt är vi som församling inte ett färdigt bygge, och det är inte meningen heller. Vi är ett
husbygge som det ständigt byggs på, ett pågående bygge, och därför finns det alltid plats för nya
byggstenar. Blir det många byggstenar så får vi bara bygga ett större hus eller kanske flera små.
Det fantastiska i det hela är att det är Jesus själv som är byggmästaren och som har koll på läget.
Vi kan läsa i Efesierbrevet, från Nya levande bibelns översättning:
Det är Kristus som fogar samman hela huset, så att det byggs upp till ett heligt tempel åt Herren
Gud, och byggstenarna är alla vi som lever i gemenskap med Herren.” (Ef 2:21)
Signe Malmsten, pastor
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Gudstjänstliv
Detta år med en pandemi och restriktionen
om hur vi kan mötas har påverkat våra
gudstjänster och vi har fått ändra våra vanor
och lära nytt. På gott och ont.
Folkhälsomyndigheten begränsade antalet
deltagare till max 50 personer vilket gjorde att
vi fick ställa in en del och ställa om annat.
Församlingsrådet bedömde att vi kunde
fortsätta att bjuda in till gudstjänst och ändå
följa rekommendationerna från myndigheten.
Att kunna mötas och fira gudstjänst är en
grundsten i vårt kristna liv.
Vi började också sända gudstjänsterna på
webben vilket var mycket uppskattat av de
som valde att stanna hemma. Av antalet
nedladdningar såg vi att många fler än de som
vanligtvis kom till vår kyrka hade deltagit via
webben.
Under året har vi firat totalt 54 gudstjänster
varav tio var gemensamma och tre har ägt
rum på andra platser och i andra kyrkolokaler,
såsom Vaggeryds Kyrka, Betel- och
Pingstkyrkan. Under sommaren 2020 firades
fem gemensamma gudstjänster med Betel och
Pingstförsamlingen som alla var
förhandsinspelade och sändes på webben. Vid
6 tillfällen har vi firat nattvard och en
gudstjänst har varit på kvällstid.
Gudstjänsterna har varierat i sin form
beroende på̊ tema och vilka som har ansvarat
för innehåll och genomförande. Vid tre
tillfällen har gudstjänsten varit anpassad för
alla åldrar, med betoning på de yngre.
Under året har vi fördjupat oss i
Apostlagärningarna med hjälp av
Equmeniakyrkans bibelstudiebok ”Till jordens
yttersta gräns”. Det var givande att under en
termin ha ett tema och läsa mer om den
första församlingens utmaningar.
Utöver vår pastor Signe Malmsten haft en
mängd olika pastorer och
församlingsmedlemmar som predikat. Här kan
nämnas Jörgen Bok, Ann-Marie Erixon, Roger
Josefsson, Roland Oscarsson, P-O Ängegärd,
Per-Olof Svensson, Jonathan Ramström, K-G
Larsson, Hans Jansson, Gunnel Noreliusson,

Torbjörn Lantz, Margareta Wahrenberg, SvenOlof Håkansson, Ann-Charlotte Svensson,
Peter Jarlsheim och Johanna Sinclair.
Utöver talarna, bör också alla mötesledare
nämnas, vilka ger av sin tid och sitt hjärta.
För att gudstjänsten ska bli en fungerande
helhet behöver vi ljud- och ibland också
bildansvariga personer, samt medverkande
som delar exempelvis bibeltexter eller står för
musik- och sångmedverkan. Det är glädjande
att vi kan variera oss och så att mångfalden
och gåvorna kan ta plats. Tack alla som känner
sig berörda! Så lever gudstjänsten även ett
osynligt liv, skulle man kunna säga. Där finns
alla de som inte kan vara med fysiskt, men
vars böner i tysthet bär församlingen.
Församlingen utgör en kropp, Jesus Kristus
och den har många kroppsdelar – alla är så
viktiga!

Några tillbakaglimtar
Vi började verksamhetsåret med att fylla
kyrkan av tonåringar en hel helg. Vår
församling och Equmenia var värd för
regionens ”Smaka och Se”. Cirka 100
ungdomar deltog och många
församlingsmedlemmar gjorde stor insats med
servering och andra praktiska saker.
Under året har vi vid tre tillfälle serverat
frukost innan gudstjänsten. Det har varit
uppskattat av både unga och äldre, att få dela
morgon en stund innan gudstjänsten.
Söndagsskolans uppförande av musikalen
”Drömmen om jul” börjar bli en kär tradition
som varje år avslöjar nya skådespelartalanger.
Vår ungdomsledare Albin Ullerås gjorde rollen
som Herodes med liv och lust.
Vid tre tillfällen har vi haft temagudstjänster
för alla åldrar som var välbesökta, av just alla

3

åldrar! Vi har också haft en
Equmeniagudstjänst, då fylldes kyrkan av en
svag lägereldsdoft, scouter och deras
föräldrar.
En god tradition följde vi även denna påsk
med Getsemanestund, innehållande passionsberättelsen och nattvardsfirande.
En solvarm dag i mitten av juni hade vi en
friluftsgudstjänst på Skomakarebygget, där
söndagsskolan medverkade i vanlig ordning.
Det var en härligt välbesökt gudstjänst, fler
än vanligt hade valt att komma då det var
lättare att hålla avstånd utomhus.
Equmeniakyrkan har gett ut ett stödmaterial
för gudstjänster, andakter med mera. Det
finns en webbsida med en materialbank, där
du som mötesledare kan till exempel hitta
söndagens bibeltexter, bönekalender,
psalmförslag, bilder med mera Du hittar detta
på www.gudstjänst.se
Så får vi lägga ännu ett år med gudstjänster
och andakter bakom oss. Vår önskan och bön
är att alla ska få en längtan efter den
gemenskap som gudstjänsten erbjuder.
Kanske det handlar om att ta beslut mer än
känsla. Att fira gudstjänst gör vi inte enbart för
att få något, utan lika mycket för att få ge
något till Gud och andra. Är vi trogna i det lilla,
kommer Gud välsigna oss på ett större plan.

Konfirmation
Tillsammans med Betel- och Pingstkyrkan har
vi under det föregående verksamhetsåret haft
en riktigt härlig konfagrupp på 9
konfirmander. Vi delar på ansvaret mellan de
tre kyrkorna. Var tredje år har alltså vi som
församling huvudansvar, och så var det detta
år. Det innebär att alla träffar varit hos oss i
Equmeniakyrkan, att vi ansvarar för ekonomin
samt att högtiden är hos oss.
Under året som gått så har konfirmanderna
fått göra mycket tillsammans: vi har haft
hajker, åkt på läger, varit på SAM-hjälp och
packat
matpaket och vi har haft vanliga träffar med
undervisning, fika och andakt. Vissa träffar har
vi även bjudit in en gäst att tala om ett särskilt
ämne.
Under året har konfirmanderna fått läsa hela
Markusevangeliet, ett kapitel i veckan. Det har
sedan resulterat i ett sorts läxförhör veckan
efter som har sett olika ut: allt från frågor på
Kahoot, heta stolen, till diskussionsfrågor i
smågrupper.
Konfirmationen, som det mesta av vår
verksamhet under det här året, påverkades av
coronapandemin. Konfirmationshögtiden
kunde inte hållas som planerat i maj. Istället
flyttades den fram till september i hopp om
det skulle vara möjligt att genomföra den som
planerat då. I september kvarstod dock
restriktionerna att man fick samlas max 50
personer. Konfirmationshögtiden hölls ändå
13 september, men endast med utrymme för
konfirmander med familjer,
konfirmationsledare och övriga medverkande.
Övriga församlingsmedlemmar från våra tre
samarbetsförsamlingar fick följa högtiden via
webben.
Konfirmander ansvarade tillsammans med
ledare för gudstjänsten och deltog bland
annat med mötesledning, musik och sång,
drama och predikan.
Under verksamhetsåret 2020/2021 kommer vi
tyvärr inte att ha någon ny
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konfirmationsgrupp på grund av att det var för
få anmälda, men vi ser fram emot en ny grupp
2021/2022 där vi återigen får arbeta
ekumeniskt med vårt konfirmationsarbete.
Både församlingens pastor och
ungdomsledare finns med som ledare i
konfirmationen och konfirmanderna har även
haft faddrar i församlingen.

samlingen men vi har repat mod och har i
skrivande stund startat höstens Alpha med 11
deltagare.
Vi tackar Gud för det vi har fått vara med om
och ber att Han skall vara med alla deltagare
på den fortsatta vandringen genom livet.
Resan med Jesus har bara börjat………

Bibel och bön

Alpha – en kurs som sätter spår!
Den 8 december var det avslutning på höstens
Alpha-kurs. Detta var andra gången som vi
körde kursen enligt det nya formatet med
filmer istället för föredrag.
Under hösten var vi 12 deltagare i olika åldrar
som träffades på onsdagskvällar under 10
veckor. Kvällarna börjar med att vi äter en bit
mat tillsammans och därefter tittar vi på en
film som tagit upp olika delar av den kristna
tron. Efter filmen har vi fikat och samtalat om
filmens tema och delat egna berättelser på
olika sätt.
Filmerna är fantastiskt bra gjorda och tar upp
olika teman på ett mycket bra sätt. Många av
bilderna och berättelserna i filmerna har gripit
tag i alla oss deltagare. De efterföljande
samtalen har varit otroligt givande. Det är
fantastiskt att se hur gemenskapen i gruppen
vuxit genom dessa samtal. Flera av deltagarna
uttrycker det som ”fantastiska samtal som har
gett mig väldigt mycket” och ”min tro har
blivit tydligare”. Utan tvekan har Alpha-kursen
satt spår i alla oss deltagare på olika sätt.
Den 5 mars påbörjade vi en ny Alpha-kurs
med 12 deltagare. På grund av Corona fick vi
tyvärr avbryta den redan efter första

Sedan början av 90-talet har det varit
torsdagssamlingar på temat Bibel och bön i
vår kyrka varannan vecka höst och vår.
Så också det senaste året, men 12:e mars
hade vi vår senaste samling. Därefter satte
coronapandemin stopp för oss 70+are.
Vid våra möten läser vi kommande söndags
bibeltexter, funderar och kommenterar. Det
är märkligt hur dessa gamla ord berör oss här
och nu. Så har vi också en stunds
bönegemenskap. Vi hoppas kunna återuppta
dessa torsdagssamlingar när coronafaran
bedarrat.

Tillsammans & Ekumenik
Under hösten 2019 hölls det en ekumenisk
kvällsbibelskola gemensamt för Vaggeryd och
Skillingaryd. Talare på kvällarna var Eleonore
Gustafsson och det var uppskattade kvällar
med god undervisning och gemenskap.
Inför Allhelgonahelgen fanns pastorer, diakon
samt kantor tillgängliga för kyrkobesökarna i
Byarum på fredagseftermiddagen där det
även hölls en andakt utomhus.
På julaftonskvällen firades midnattsmässa i
Pingstkyrkan och den ekumeniska nyårsbönen
hölls i Equmeniakyrkan med talare från
Betelkyrkan.
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Den ekumeniska böneveckan i januari är en
återkommande händelse som planeras
ekumeniskt. På första lördagskvällen i
böneveckan detta år hölls en konsert i
Betelkyrkan med Michael Jeff Johnson. Som
avslutning på veckan var det predikostolsbyte
för präster och pastorer. I vår kyrka predikade
Jörgen Bok från svenska kyrkan. Veckan är ett
uppskattat samarrangemang och kommer att
upprepas under böneveckan 2021.
På långfredagen skulle vi ha haft en ekumenisk
gudstjänst i Svenska kyrkan med gemensam
påskvandring innan. Detta fick ställas in på
grund av Corona och istället blev det en
webbsänd gudstjänst från Svenska kyrkan.
Som redan nämnts firade Betelkyrkan,
Pingstkyrkan och vår församling gemensamma
gudstjänster under sommaren som på grund av
rådande situation med Corona spelades in i
förväg och sändes på webben.
Den verksamhet som nu har hunnit bli stabil
är vår gemensamma mötesplats som fram tills
nu varit på Storgatan, ”Mötesplats Café”. Det
är ett viktigt arbete som drivs av volontärer
från ortens fyra kyrkor samt de anställda,
tillsammans med kommunens
arbetsmarknadsenhet. Själva
caféverksamheten hade uppehåll under våren
2020 på grund av Coronarestriktioner. Man
höll dock öppet för samtal och utdelande av
matkassar. Från juni till september hade man
öppet för café igen, men utomhus. Från och
med början av oktober i år kommer
Mötesplats café hålla till i Folkets hus lokaler
en tid framöver. Detta för att lättare kunna
hålla folkhälsomyndighetens restriktioner med
avstånd.
Vaggerydsdagen blev inställd i år, också det på
grund av pandemin. Det var därför ingen
medverkan från kyrkorna på scenen, i år skulle
Pingstkyrkan ansvarat för detta. Däremot hade
Equmenia Loppis som vanligt men anpassad till
gällande restriktioner.

Dagledigträffar
Också under det gångna verksamhetsåret bjöd
vår församling tillsammans med Betelkyrkan,
Pingstkyrkan och Svenska kyrkan in till
dagledigträffar, som lockat en trogen publik.
Antalet besökare har varierat mellan 60 – 90
personer.
För vår del började höstterminen med att
”Second Hand Brothers” bjöd på en sång- och
musikstund. I oktober fick vi ta del av ett
program om psalmförfattaren Britt G
Hallqvist, där Nils-Erik Lundberg och Da Capokören medverkade. Novembersamlingen bar
rubriken ”Vad händer med oss när det liv som
var i dur plötsligt blir i moll.” I ord och ton
berättade Åke Nordqvist om erfarenheten av
att en nära anhörig blir svårt sjuk och
personlighetsförändrad.
Innan corona-epidemin slog till under våren
hann vi dock genomföra två intressanta
program. I februari fick vi vara med om en
berörande stund med pianisten, låtskrivaren
och författaren Magnus Hördegård. Det blev
en omväxlande berättelse om svår sjukdom,
kämpaglöd, tro och tvivel. Strax innan
karantänsbestämmelserna trädde i kraft fick vi
lyssna till radioprofilen Karin Malmsten, som
kåserade om sina 41 år med Sveriges Radio.
Samtliga samlingar har genomförts i
samarbete med studieförbundet Bilda.

Diakonala rådet
Under året bjöd vi Furugårdens boende till
kyrkan vid advent. Då inledde vi samlingen i
kyrksalen och vår pastor Signe Malmsten höll
en betraktelse och Da Capokören hjälpte oss
med sång och musik. Vi bjöd på kaffe med
bröd och tårtor och vi var 50 - 60 personer.
Vår manskör samt några ytterligare har hjälpt
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oss att hämta och köra tillbaks de äldre. Vi
brukar kalla det ”rullstolsrallyt” 😊För några
av de boende är dessa tillfällen de enda
gångerna de är ute, enligt dem själva. Så det
är tacksamt att ha dessa träffar. Vi brukar ha
en likadan vid påsk, men den fick ställas in i år.
Inför julhelgen har vi besökt 13 medlemmar
eller vänner till församlingen med en blomma
och en hälsning från församlingen. Under året
har vi också gjort sjukbesök, besök på
Furugården, deltagit i Språk caféet, hjälp
Mötesplats med servering och samtal. Rådet
består av 11 medlemmar och träffas några
gånger om året för planering och samtal om
vår uppgift. Ibland tror vi att vi är för gamla,
men klarar det mesta ändå. Vi hoppas dock på
förstärkning i gruppen så vi kan fortsätta
denna verksamhet.

Internationella rådet (IR)
Under verksamhetsåret har IR i vanlig ordning
försökt inspirera till engagemang för våra
samarbetskyrkor i andra länder och mission
genom att på olika sätt informera om vad som
sker.
•

Vi har haft insamling till ”Hälsa för alla
i Kongo” vanligen första söndagen i
månaden. Då har vi också informerat
inte bara om hälsoarbetet i Kongo
utan även om vad som sker i andra
systerkyrkor.

•

I samband med den stora
insamlingsperioden från första advent
till trettondagen hade vi tre
insamlingstillfällen och även
däremellan information med hjälp av
power-point-bilder.

•

Annandag jul hade vår pastor Signe
Malmsten en missionspredikan och IR
medverkade också med frågor-svarsamtal tillsammans med pastorn.

•

30 november berättade Marie
Lackenbauer själv och Jeanette och
Lars-Bruno Antonsson om Maries
arbete i Rwanda.

•

6 mars var missionsinspiratör Karin
Åkesson hos tonår tillsammans med
fem ungdomar från Apg 29 med
Emmanuel Bratt i spetsen och
dramatiserade om den underjordiska
kyrkan i en totalitär stat. De
samspråkade sedan hela kvällen.
Gästerna övernattade i kyrkan och
medverkade vid en missionsfrukost på
lördag morgon samt vid en

Soppluncher
Höstens soppluncher började torsdagen den
29 augusti med en tallrik härlig
grönsakssoppa. Varannan vecka fram till
december blev det ytterligare sju tillfällen då
vi samlades till en inledande andaktstund i
kyrksalen, för att sedan slå oss ner vid
lunchborden. Där är det alltid trevlig stämning
med småprat och skratt. Antalet gäster
uppgår ofta till 40 - 50 personer.
Höstterminen 2019 avslutades med ett rikt
julbord som samlade drygt 125 gäster. SPFföreningen hade bjudit in sina medlemmar till
julbordet. Kenneth Petersson Klevshult
medverkade med tal och sång. Under våren
serverades endast fyra torsdagssoppor på
grund av coronapandemin. Kock är oftast Stig
Punkt och de övriga bestyren såsom bakning,
dukning och disk, hjälps ett tiotal medarbetare
åt med. Det är en glad arbetsgemenskap som
känns meningsfull.
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lunchsamling tillsammans med IR.
•

P.g.a. corona-pandemin fick samling i
april ställas in.

•

Utöver dessa samlingar var hela
församlingen inbjuden till en nationell
heldagssamling i Immanuelkyrkan i
Jönköping 26 oktober kring
Kongokyrkornas arbete. Vi var inte så
många med från vår församling men vi
bidrog bland annat med att bereda ett
20-tal tillresande från Orsa att
övernatta i kyrka och hem hos oss.

•

Innan pandemin försvårade allt arbete
hade vi 4 mars, med ekumeniska
rådets goda minne, en samling med
representanter från de andra
Vaggeryds kyrkornas
missionskommittéer. Vi berättade för
varandra hur vi arbetar i våra kyrkor
kring mission i andra länder och
väckte tanken på att inbjuda varandra
när vi har ”missionsinformation”.
Kanske även göra något tillsammans.

Så får vi var och en på olika sätt vara
med och sprida det glada budskapet
om att Himmelriket är nära!

Sång och musik i
Equmeniakyrkan
Sång och musikmedverkan är ett mycket
viktigt inslag i vår församlings gudstjänstliv.
Genom att lovsjunga och spela till Guds ära
kan vi komma närmare Gud. Sång och musik
är ett uttryckssätt som för oss medlemmar
tillsammans och det kan också vara lockande
för andra att personer att vara med i sång och
musik. Vi har flera olika grupper som har
anknytning till församlingen. Lovsångsteamet
har lett församlingen i sång i samband med
förmiddagsgudstjänster, liksom
barnkören, Vaggeryd Brass, sångkör samt en
rad sångsolister.
Ett inslag som återkommer är
Adventskonserten. Sångare och musikanter
sjöng och spelade under ledning av Jenny
Larsen, tillsammans med missionskyrkans
sångare från Skillingaryd, och spelvännerna
under ledning av Jan-Allan Persson.
Spelvännerna framförde också några egna
orkesterstycken på adventskonserten.
Andreas Ljung var gästsolist.
Den fjärde advent höll Vaggeryd Brass
julkonsert i Betelkyrkan, kvällen fylldes av
såväl brassmusik som manskörssång.
Strax före jul framförde söndagsskolbarnen
även i år julmusikalen en gnistrande jul.
Valborgsmässofirandet och konserten på
första maj med Vaggeryds brass blev inställda
i år på grund av Covid 19 Restriktionerna har
gjort stor på verkan på församlingens musikliv
då vi inte har kunnat samla så många och
sjunga.

Övriga samlingar under året
Årsmöteshögtiden den 20 oktober gick i
glädjens tecken. Efter kyrkkaffet följde
årsmötesförhandlingar och lunch. Under året
har vi haft två församlingsmöten i samband
med förmiddagsgudstjänsterna och
kyrkkaffet.
Höstens skördefest 2019 hölls med sedvanlig
auktion, lotterier och servering. Ett varierat
utbud av skänkta, matnyttiga gåvor, lotterier
och andra praktiska och användbara ting gick
under klubban av auktionsutropare Morgan
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Sparrenholt. De utförde detta på ett mycket
uppskattat sätt som bidrog till en god
förtjänst. Egentillverkad ost och ostkakor, som
några flitiga församlings-medlemmar ansvarat
för, provsmakades och såldes. Som vanligt
hade de traditionsenliga räksmörgåsarna en
strykande åtgång. Alla skänkta saker och
inropade varor ger vår församling ett tacksamt
ekonomiskt tillskott.
På trettondagen hade vi traditionsenlig julfest
för alla. Den här gången var det omsorgsgrupp
1 och 2 som ansvarade för programmet som
bland annat innehöll ett klurigt musikkryss som
fick radions melodikryss att blekna. Vi fick
också ”sjunga ut” julen med kända psalmer.

Vår kyrka

Lyckornas förskola
I år är det 30 år sedan kyrkorna i Vaggeryd
tillsammans startade Lyckornas förskola.
Förskolan drivs på kristen värdegrund, enligt
avtal med Vaggeryds kommun utifrån
ledorden Värdefull, Glädje och Nyfikenhet.
Under året som gått har vi startat vår nya
avdelning Fjärilen i Equmeniakyrkans lokaler.
Efter mycket planering och arbete var det med
stor glädje vi den 11 december kunde hälsa de
första barnen välkomna till Fjärilen. Intresset
för den nya avdelningen har varit stort och vi
har idag 15 barn inskrivna där och ytterligare
30 barn på de två avdelningarna i Betelkyrkan.
Totalt är vi 12 anställda på förskolan.
Equmeniakyrkans representanter i styrelsen
har under året varit Thomas Lundqvist och
Stefan Ottosson. Föreningen har, trots
ombyggnadskostnaderna, en god ekonomi.

Vår fixargrupp löser det mesta. Från trasiga
stolar, riva kök samt även lösa en del
världsfrågor över en kopp kaffe.
Fixargruppen träffas på måndagar och är
ibland behjälpliga bland scouter som
eldvakter, städa scoutförråd och diska grytor
med mera.
Då Lyckorna renoverade om källaren till sin
verksamhet gjordes en stor insats att flytta
och ge våra saker nya placeringar och
utrymmen. Delar av det gamla
församlingsköket blev pentry i den stora
scoutlyan. Ledarexpeditionen flyttades till
läktaren.
Skomakarbyggets fönster har blivit målade
och omgivningarna uppsnyggade.
Det är mycket verksamhet i vår kyrka och det
börjar bli några år sedan den var ny. FR har
beslutat att återuppväcka ”Byggnadsfonden”
som ett sätt att samla in pengar just till
renoveringar och större underhåll av vår
byggnad. Under hösten börjades arbetet med
att byta ut elen så våra fina armeraturer i
kyrksalen kan användas med moderna lampor.

Det är med stor tacksamhet vi noterar det
värdefulla och viktiga arbete som förskolans
rektor och personal utför på Lyckornas
förskola.
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Signe av en sjukskrivning som varade hela
våren. Men under sommaren och hösten har
hon sakta börjat komma tillbaka. Vi hoppas
och ber att ork och kraften håller i sig.

Personal
Strax innan vårt nya verksamhetsår började
Signe Malmsten vår tjänst hos oss. Det är
härligt att vi åter har en pastor och
församlingsföreståndare hos oss igen efter ett
år som ”herde lösa”. Vi är glada att Signe,
Oskar och Hildur har kommit till oss.
Någon månad på det nya året drabbades

Vår ungdomsledare Albin Ullerås slutade sin
anställning hos oss i somras. Redan från
början sa han att ett år är för lite och fyra år
för mycket, Så vi är väldigt glada för de tre
åren han var hos oss. Särskilt att han var kvar
under den tid vi inte hade någon anställd
pastor. Det var en stor trygghet att ha honom
i Equmenias verksamhet, han har varit en stor
förebild och ledare för barn och unga. Vi
önskar honom Guds rika välsignelse i sina
studier i Göteborg och i de uppgifter och
erfarenheter han kommer möta.
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