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FÖRSAMLINGSNYTT
EQUMENIAKYRKAN VAGGERYD FEBRUARI-MAJ 2022

En vintrig julmarknad
Under julmarknaden fanns det bland annat möjlighet att kunna köpa sig en grillad korv med bröd. 

Den 11 december var det äntligen dags för 
Equmenias julmarknad och denna gång 
med ett nytt upplägg. Hela marknaden 
förlades utomhus och ramades vackert in 
med fotogenlyktor, eldar och… vinterväder. 
För vi hade verkligen tur med vädret, även 
om det innebar en rejäl snöröjning på 
förmiddagen. 

Marknaden inleddes med en bön av 
Rebecka efterföljt av scouternas fina lucia-
tåg på den upplysta verandan. I partytältet 
som stod uppställt på den lilla parkeringen 
hade våra olika grupper ordnat med olika 
lotterier, hantverk och chokladhjul. Det 
såldes också granar, glögg och i scoutköket 
serverades grillad korv. Denna kväll öpp-
nades även dörrarna till stallet i Betlehem 
och visst blev det otroligt fint? 

Det blev verkligen en lyckad kväll! Inte 
bara det nya formatet och alla uppskat-
tande ord. Utan också för möjligheten att 

äntligen få anordna julmarknad igen, och 
framför allt, bjuda in människor till vår 
kyrka och visa upp vårt fina Equmenia. 
Tack vår gode Far för det!

Resultatet för kvällen blev cirka 25 000 

kronor och det är en summa som vi är mycket 
glada och ödmjukt tacksamma för. TACK 
till alla er som kom och som på andra sätt 
stöttar vårt barn- och ungdomsarbete! 

Linnéa Möllås-Sjödén

Julmarknaden inleddes med en kort andakt.
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Bibelordet
”När jag kommer till honom, 
den levande stenen, ratad av 
människor men utvald av Gud 
och ärad av honom, då blir 
också ni levande stenar i ett 
andligt husbygge.”
Petrus 1 brev 2:4-5

Pastorn har ordet

Rapport från
konfirmationen

Församlingsboken

Ny medlem
Abel Kebede
Kjell Karlsson
Med en och samma Ande har vi alla döpts att 
höra till en och samma kropp, Jesus.   
1 Kor 12:13

Avlidna
Gunborg Karlsson
Begravnigen hölls i Byarums kyrka 26 
november 2021.

Viktiga datum under våren

När jag skriver detta så har vi ganska 
nyligen gått in i ett nytt år. Löften inför det 
nya året ska hjälpa oss att leva det liv vi vill 
leva. Det handlar både om sådant vi vill 
börja med och sådant vi vill sluta med. Vi 
vet alla av erfarenhet att vi inte alltid lyckas 
hålla de löften vi gett, under hela året.
Ofta har vi kanske svårt att hålla det vi 
lovat oss själva för att de löften vi gett är 
omöjliga att förena med det vardagstempo 
vi lever. Löftena till oss själva ges kanske 
när vi är mitt uppe i julledigheten och så 
går det inte att hålla det när allt drar igång 
som vanligt igen.

I Johannesevangeliet står det: “Jag är 
den gode herden. Jag har kommit för att 
de ska ha liv och liv i överflöd.” (Johanne-
sevangeliet kap 10)

Jesus säger att han är den gode herden, 
den som vill oss gott, som vill leda oss till 
det som ger oss liv. Bort från det som stjäl 
liv från oss till det som ger liv i överflöd.

Berättelsen om Marta och Maria i 
evangelierna är ett bra exempel på hur vi 
kan gå in i det nya året. Jag som planerar 
mycket av min arbetstid själv kan lätt fast-
na i att göra upp planer för hur kommande 
termin ska se ut och lägga mycket tid på 
att ordna med det. Och så kan det nog bli 
för många av oss med våra olika verksam-
heter i kyrkan. Men vi får inte glömma det 
som Maria gör i mötet med Jesus, när allt 
drar igång och vi får alltmer att göra. Hon 
sätter sig lugnt vid Jesu fötter och lyssnar 
till honom. Vi behöver inte alltid säga så 
mycket, få ut en mängd resultat av det 

mötet, utan det gör skillnad att bara sitta 
där vid Jesu fötter.

Kanske kan det vara en vana som jag 
skapar under det här året. Att regelbundet, 
inte minst när tempot ökar och det blir 
mycket att göra, sätta mig vid Jesu fötter 
en stund. Men som med alla vanor måste 
det vara på ett sätt och i ett mått som jag 
kan hålla för att en vana ska kunna skapas. 
Den viktigaste goda vanan är den som blir 
av, inte helt olikt löften vi ger om träning 
och annat.

Vid vilken tid, på vilken plats och på 
vilket sätt kan jag skapa en liten stund 
med Jesus regelbundet i min vardag? Vad 
fungerar för mig? Vad kan bli en vana som 
är möjlig att hålla över tid?

Guds välsignelse /Signe Malmsten

Nu är vi mitt uppe i konfaåret och vi har 
en fantastiskt härlig grupp det här året!

I början av höstterminen hade vi en 
konfahajk i Huskvarna och innan jul en 
julfest med konfirmandernas föräldrar och 
syskon. Vi har en grupp på 14 deltagare 
och vi gör konfirmationen tillsammans 
med Pingstkyrkan och Betelkyrkan i 
Vaggeryd. Vi roterar så att vi är i respektive 
kyrka vart tredje år och för konfirma-
tionen 2021/2022 håller vi till i Betel. 
Konfirmanderna har förutom träffarna 
på torsdagarna olika gudstjänster i våra 
tre kyrkor som de ska vara med på varje 
termin. En höjdpunkt under höstterminen, 
som vi fick vara med om även i höstas, 
brukar vara när vi tillsammans åker till 
Samhjälpen i Jönköping och får vara med 
och packa matpaket som skickas till behö-
vande i andra länder.

I vår ser vi fram emot hajk, konfaläger 
och konfirmationshögtid den 22 maj!

Signe Malmsten

Här kommer några datum från verksamhets- 
rådet som är ett axplock av vad som 
händer i vår. Vi hoppas kunna genomföra 
så mycket av vår verksamhet som möjligt 
som planerat, men håll koll på hemsidan 
för eventuella ändringar med kort varsel.

• 6 februari har vi familjegudstjänst 
med barnen i fokus. Församlingsmöte efter 
gudstjänsten.

• 13-19 februari skidläger i Vemhån. 
Be gärna för våra lägerdeltagare och led-
are! (I skrivande stund osäkert om lägret 
kan genomföras på grund av pandemins 
restriktioner)

• 11-13 mars har vi Ingemar Helmner 
på besök. Det blir seminarium, servering, 
kvällsmöte och gudstjänst. Obs! Guds-
tjänsten på söndagen är gemensamt i Betel- 
kyrkan, resterande samlingar är hos oss i 
Equmeniakyrkan. Mer detaljerat program 
kommer.

• 15 maj har vi gudstjänst klockan 
17.00. Tonår ansvarar, och efter gudstjänsten 
får vi testa på en tonårskväll!

• 22 maj har vi konfirmationshögtid i 
Betelkyrkan

Vi hoppas även kunna genomföra en 
församlingshelg under hösten 2022, och 
förstås mycket mer under året. Kom gärna 
med era idéer och förslag! Är du ledare 
för en verksamhet och vill få med något i 
månadsbladet behöver den informationen 
komma till verksamhetrådets kännedom 
senaste den 20:e månaden innan. Meddela 
då Ann-Charlotte Svensson på  
anncharlotte.svensson58@gmail.com.

Om det på grund av pandemins res-
triktioner sker ändringar med kort varsel 
i den verksamhet där du är ansvarig så 
går det inte att ändra i månadsbladet men 
däremot på hemsidan. Meddela Christina 
Gustavsson på christinagust59@gmail.com 
om du behöver göra en sådan ändring.

Verksamhetsrådet
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Alpha med mersmak

Söndagsskolan pausar

Vart är vi på väg?

De fyra första månaderna på bokslutsåret 
har gett ett resultat på 70 000 kr (-16 000kr 
motsvarande period året tidigare). Resultat- 
förbättringen beror huvudsakligen på 
skördefesten och jullunchen. Offrandet 
och övriga intäkter ligger på en stabil nivå. 

Följ gärna ekonomin på församlingens 
anslagstavla. Jag gör mig som kassör till 
tolk för församlingsrådet och riktar ett 
jättetack till alla som efter förmåga bidrar 
till församlingens ekonomi.

Allan Ragnarsson

Så ser det ut med ekonomin

Eftersom vi har en situation där vi ska 
försöka hjälpas åt att hålla nere smitt-
spridningen så gott det går, har vi bestämt 
att göra ett uppehåll med söndagsskolan 
under en period. 

Vi hoppas och ber att vi ska få möj-
lighet att starta upp lite längre fram under 
våren. 

Till dess finns det möjligheter att se 

”Barnrutorna” som spelades in förra våren 
och som finns kvar på Youtube-kanalen. 
Du hittar dem enkelt, via församlingens 
webbsida och fliken ”Gudstjänster på 
Youtube”.

Med önskan om Guds välsignelse över 
alla små och stora!

Söndagsskolans ledare

I församlingsrådet har vi pratat om vilka 
reperationer och övriga investeringar som 
behöver göras inom ett par år. 
 
Detta är vad vi pratat om:
• Ljudet, nya högtalare och förstärkare
• Tilläggsisolera taket i kyrksalen
• Ny flygel/piano i serveringen
• Byta taktegel över kyrksalen
• Vidarekopplat brandlarm
• Fräscha upp köket
• Golvet i serveringen
• Ny kyl och frys i köket

Vi har gjort en del renoveringar i höst/
vinter till exempel bytt ut cirkulations- 
pumpen till golvvärmen, lite plåtslageri-
arbeten, kaffebryggaren, ny tvättmaskin i 
städ, ökat anslutningseffekten på elen.

Det är viktigt att vi samlar in pengar 
till vår byggnadsfond. Vi har ju bestämt 
att vi ska ha ett speciellt tillfälle för detta 
en gång per kvartal. Det är mycket pengar 
som kommer att gå åt om vi ska göra allt. 
Funderar vidare i vilken ordning saker skall 
göras – det vi pratat om är att ljudet har 
hög prioritet.

Församlingsrådet

Vart är vi på väg och hur tar vi oss dit?
Hur är man kristen och församling i 

nutid, med det samhällstempo och värde-
ringar som råder idag. 

Det är frågor har vi samtalat om i för-
samlingsrådet den senaste tiden. Varje FR 
har vi börjat med att lyssna på ”Färdväg” 
där kyrkoledarna Lasse Svensson, Karin 
Wiborn och Joakim Hagerius samtalar 
under rubrikerna Leva tillsammans, Dela 
tron, Heliga vanor och Herdeskap. Till 
varje avsnitt finns frågor att fundera kring. 
Deras samtal är riktigt spännande och 
jordnära och landar både i församlingsfrå-
gor och mina egna livsfrågor. Att få lyfta 
diskutera dessa frågor med övriga i FR ger 
mig väldigt mycket. 

Avsnitten är korta och frågorna kan 
man fundera på ensam eller tillsammans 
med andra. 

Du hittar dem på  
Equmeniakyrkan.se/kyrkan/fardplan

Carina Johansson ordförande

Den 12 december var det avslutning på 
höstens Alpha-kurs. Detta var fjärde gången 
vi körde kursen enligt formatet med filmer 
istället för föredrag.

Vi har varit elva deltagare i olika åldrar 
som träffats på torsdagskvällar under tio 
veckor. Kvällarna börjar med att vi äter 
en bit mat tillsammans. Därefter tittar 
vi på en film som tar upp olika delar av 
den kristna tron. Efter filmen fikar vi och 
samtalar om filmens tema och delar egna 
berättelser på olika sätt.

Att på detta sätt dela livet med varan-
dra gör att gemenskapen med varandra 

och med Jesus blir starkare ju längre kursen 
pågår. Alpha-kursen sätter spår i alla oss 
deltagare på olika sätt.

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...

Den 10 mars börjar en ny Alpha-kurs. 
Kom med du också och bjud gärna med 
vänner och bekanta.

Stefan Ottosson

Investeringstankar
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Storgatan 46, 567 30 Vaggeryd 
Telefonnummer: 0393-10116  
equmeniakyrkanvaggeryd.se
pastorn@equmeniakyrkanvaggeryd.se
Bankgiro: 982-4640

Telefonnummer till pastor Signe Malmsten
076-797 01 16
Telefonnummer till ungdomsledare
Rebecka Aspenes:
072-378 77 02

Kyrkans maillista
Vill du få ett utskick från församlingen 
direkt till din mail?

Det kan vara nyheter, Församlingsnytt 
eller annan information.

Skicka i så fall ett mail till  
webmaster@equmeniakyrkanvaggeryd.se 
så kommer du med på sändlistan.

Det här är Tonår

Snart startar en ny säsong på Strandgården. 
Hur den kommer att utveckla sig vet vi 
i dagsläget inte och vi ber om en säsong 
som skall kännas ”normal”.

Under hösten har styrelsen tillsammans 
med stödföreningen utvecklat en tydlig 
strategi för Strandgården som kommer att 
presenteras på årsmötet i april. Ett nytt 
modernt ekonomisystem har implemen-
terats. En ny föreståndare har rekryterats, 
Jeanette Adler, som tillträder 1 februari. 
En vecka senare öppnar bokningen.  
Styrelsen hoppas på att kunna erbjuda 
gästerna att både checka in- och ut själva. 
Samtidigt pågår rekrytering av ny kock och 
sommarpersonal. 

Ett antal bokningar av konfirmations- 
och tonårsläger har gjorts. Det som saknas 
är bokningar vardagar under för- och efter- 
säsong.  Styrelsen vill förlänga säsongen 
och uppmanar alla församlingar att planera 
dagledigläger med två övernattningar mitt 
i veckan. Det finns fantastiska möjligheter 

att vandra i naturreservatet och umgås 
under säkra former. Strandgården är härlig 
både i april och oktober. 

Planera gärna in styrelsedagar, senior-
läger, cykeldagar och bussutflykter när det 
blir möjligt. 

• Volontärdagar äger rum torsda-
gen den 3, 4 och 5 mars. Du kan välja 
att delta en dag eller alla. Mat och boende 
bjuder verksamheten på. Vi arbetar och 
umgås i tre dagar och festar tillsammans 
på fredagskvällen. Du anmäler dig till: 
info@strandgarden.org senast 28 februari. 

• Lördagen den 23 april äger års-
mötet rum på Strandgården.

Alla kan inte göra allt men alla kan 
göra något. Har du inte möjlighet att 
arbeta praktiskt har du kanske möjlighet 
att bidra ekonomiskt och med förbön. 
Genom att bli månadsgivare och stödja 
Strandgården med 100 kr varje månad 
bidrar du till att gården kan fortsätta vara 
en mötesplats där barn, unga och vuxna 

kan växa i gemenskap med varandra och 
Jesus Kristus. 

En av de stora utmaningarna med en 
säsongsbetonad verksamhet är att  
inkomsterna inte fördelas jämnt över året. 
I Strandgårdens fall innebär det att verk-
samheten under vinterhalvåret i stort sett 
bara har utgifter och inga inkomster. Genom 
att stötta Strandgården med 100 kr/månad 
året runt bidrar du till att ekonomin kan 
hålla en jämnare balans hela året. 

Hur går det till? 
Du gör en första inbetalning via bank-

giro och märker betalningen med ”För-
namn & efternamn 100”. Dina fortsatta 
betalningar märker du med ”Gåva 100”. 
Betala till BG 545-7684 eller SWISHA 
till 123 4494522. Nästa gång du ska boka 
boende på gården meddelar du att du är 
månadsgivare så drar vi av 100 kr/månads-
givare för upp till 2 månadsgivare/sällskap.

Marie Lackenbauer

På fredagskvällarna kommer runt 15-20 
ungdomar hit till vår kyrka. Varav majori-
teten inte har kyrklig bakgrund. Vi ledare 
får hänga med dem, spela spel med dem 
och presentera Jesus för dem. Inte så illa 
om ni frågar oss.

Varje fredag har vi en aktivitet  som vi 
genomför tillsammans. Det kan vara tårt-
tävling, bilkurragömma eller musikkväll. 
Efter en ibland fartfylld och tävlingsinrik-
tad stund så varvar vi ner och har andakt. 
Vi är noga med på tonår att vi respekterar 
varandra, oavsett om man tror, inte tror 
eller inte vet vad man tror. När andakten 
är slut så får alla göra vad dem vill. Några 

spelar TV-spel, några spelar kort och några 
spelar pingis. Oftast så är det full rulle 
med lekar och godis fram tills vi stänger 
klockan 23.00. Vi tonårsledare känner oss 
otroligt välsignade som får detta förtro-
endet hos ungdomarna och vi har lika kul 
varje fredag. 

Fick detta ditt hjärta att bulta? Då kanske 
du ska kika in en kväll på tonår! Hör av 
dig till Rebecka så pratar vi om du kan få 
en plats i vårt ledarteam eller om du bara 
vill komma på besök. Allt gott och fortsätt 
gärna att be för oss. Ni ser ju vilken frukt 
det har givit!

Tonårsledarna

En församlings uppgifter är flera enligt vad 
det står att läsa; fira Gudstjänst, undervisa 
och berätta om kristen tro men dessutom 
att möta och hjälpa utsatta människor. När 
jag själv kom till tro för några år sedan 
kom jag att uppskatta dessa människor i 
församlingen mycket. 

Församlingen för mig var som en 
trädgård med Guds alla blommor, inte 
som en bukett enbart med rosor utan 
som en bukett med ängens alla vackraste 
blommor i sin fullaste prakt. Själv kände 
jag mig som något av en maskros mitt i allt 
det vackra. Även om maskrosor är vackra 
vem vill ha sådana i sin trädgård? Min vän 
i kyrkan övertygade mig om maskrosens 
praktfullhet och ihärdighet och nu så här 
mer än tre år senare är jag glad för att få 
vara del av en församling som har ett gott 
hjärta och siktet fäst på Jesus.  

Anna Lena Karlsson

Tankar kring en
församlings uppgift

Välkommen till Strandgården i sommar


