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Under Kristihimmelsfärdshelgen samlade ett stort gäng scouter på Sjöbo utanför Vaggeryd.

Tillslut blev det läger
Äntligen blev det av! Det efterlängtade
och kanske ett av de mest välplanerade
scoutlägrena på länge, Omgång 22. Detta
var tredje gången som lägerledningen
satsade på läger och vilken hit! Lägret har
gett både scouter och ledare många leenden
och ett påfyllt lägerhjärta. Vi var cirka
fem kårer som samlades på Sjöbo under

kristihimmelsfärd. Vädret varierade i regn
och sol, regn och sol med ett pang-väder
på avslutningssöndagen.
Lägret hade temat Pilgrimsvandring. Det
resulterade i ett väldigt snyggt märke, fina
vandringstavar och påsar som hantverk.
Såklart hade andakterna färg av temat
med. Olika bibelberättelser såsom kvinnan

Rapport från internationella rådet
”Församlingens missionär” Tilda Jönsson
är nu i fullt arbete i Luozi efter att ha fått
en introduktion i sjukvårdsrbetet i de
båda kongoländerna tillsammans med en
volontärsgrupp som varit nere i tre månader. Tilda skriver och skickar filmsnuttar
emellanåt och vi kommer att visa en del
första söndagen i månaden.
10 september får vi besök av en av

Ankarstiftelsens grundare Börje Erdtman
som bland annat kommer att berätta om
hur Jesus besöker fängelser i Colombia.
Missionsfrukost
12 november blir det missionsfrukost
med Ida Langdell- en av läkarna som var
med som volontär nu i vår till Kongoländerna.

vid sykars brunn, den barmhärtige samarien
och mer därtill fick över 100 scouter lyssna
till under scoutlägerhelgen. Tack för alla
era böner och insatser som gjorde detta
möjligt.
Rebecka Aspenes

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
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Församlingens pastor har ordet
Att vara en del av en församling är att
vara en del av en helhet. Bibeln beskriver
det som att vara en del av en kropp, som
behöver de andra delarna för att fungera.
Det är så församlingen är tänkt att fungera, som olika delar av en och samma kropp
där vi behöver varandra.
Den första söndagen i juni i år var pingstdagen då temat är den heliga Anden. Det
är när bibeln berättar om hur den helige
Anden verkar som församlingen beskrivs
som en kropp. De olika kroppsdelarna
är vi och vi har fått olika gåvor för att
fungera som allra bäst tillsammans. För att
vi ska få växa i vår tro tillsammans som
gemenskap och också på bästa sätt kunna
vara vittnen om vår tro.
Men nu har Gud gett varje enskild del just
den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev
det då av kroppen? Nu är det emellertid
många delar, men en enda kropp. Ögat
kan inte säga till handen ”Jag behöver dig
inte” och inte heller huvudet till fötterna
”Jag behöver er inte”. Tvärtom, också de

delar av kroppen som verkar svagast är
nödvändiga. ( 1 Kor 12:18-22)

Observera att det står, ”de delar av
kroppen som verkar svagast”. Inte som är
svagast, utan som verkar svagast. Kanske
i världens ögon, eller i dina egna ögon.
Men oavsett hur svag eller liten betydelse
den delen av kroppen kan uppfattas ha,
så är den nödvändig. Inte bara viktig utan
nödvändig. Och det är så vi ska se på oss
själva och varandra, på våra egna gåvor
och varandras gåvor.
Sommaren blir ofta en tid då vi inte är
tillsammans lika mycket som församling
utan är i väg på olika håll. Och då kan vi få
påminnas om att vi är församling där vi är.
Även om vi är på olika platser så är vi del
av kroppen. Och det gäller ju även andra
tider i livet då vi inte kan delta i gemenskapen som vanligt, kanske på grund av
sjukdom eller någonting annat.

under året. Inte så att vi tar paus från vår
tro eller församling, vi har fortfarande
gudstjänster och möjligheter att mötas och
möter Gud på de olika platser där vi är.
Men sommaren kan vara en välbehövlig
tid av vila och återhämtning, där vi kan få
påminnas om att vi också kan få känna en
vila i tron. Vi kan få tid att reflektera bakåt
och tänka framåt. Men också bara vara.
Guds frid och en vilsam sommar önkar
jag er!
Guds välsignelse /Signe Malmsten

Allt som växer behöver vila emellanåt, så
kanske är det inte så dumt att ibland få
pausa en del av verksamheten som pågår

Viktiga datum under sommaren
Här kommer lite information om det som
sker framöver.
• Den 19 juni har vi gudstjänst tillsammans på Skomakarbygget med
söndagsskolans avslutning och
barnvälsignelse. Varm välkomna! Samma dag har vi bön- och
lovsång med nattvard på kvällen
klockan 18.00 i kyrkan.
• Vi kommer att ha sommarkvällar
med program, gemenskap och
andakt, 2 juli och 20 augusti. Det
kommer även vara en konsert med

•

Tre barytoner den 30 juli.
Den 4 september har vi en uppstartssöndag tillsammans för alla
åldrar. Vi firar gudstjänst och har
gemenskap och aktiviteter efteråt.
Skriv gärna upp detta i kalendern
redan nu.
Glad sommar och Guds välsignelse!
Verksamhetsrådet

Församlingsboken
Avlidna
Christer Lundqvist 10 april
Ever Karlsson 12 april
Begravninggudstjänst för Christer hölls
i Equmeniakyrkan den 13 maj och
begravningsgudstjänst för Evert hölls
den 20 maj.
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Herren är min herde, ingenting skall fattas
mig. Ps 23:1

Foto: Magnus Fröderberg

Är du vår nästa
ledare?
Equmenia har en massa aktiviteter för barn
och unga i våran kyrka under veckodagarna.
Men vi behöver fler ledare! Till hösten
finns det möjlighet att vara med som
ledare i någon av våra grupper, spårarscout, upptäckarscout, äventyrarscout eller
tonår.
Är du intresserad eller vill veta mer,
ta kontakt med någon av oss i valberedningen!
Hälsningar Andrea Ottosson, Hanna
Jakobson, Svante Björn och Karin
Sparrenholt.

Rapport från Strandgården
Lördagen den 23 april hölls ett årsmöte på
Strandgården för föreningen ”Strandgårdens
stödjare” (som består av församlingar och
Equmenia-föreningar i gamla Jönköpings
distrikt) och Stiftelsens Fritidsgårdar.
Ett 40-tal ombud var samlade och årsmötet inleddes med en andakt med Christer Gustafsson. Efter det följde sedvanliga
föredragningar, beslut och val. Strandgården
har haft en tuff tid, men ekonomin är nu
i balans och man ser nu med gott mod
framåt med en nästan helt ny styrelse, ny
föreståndare och kock.

En strategi har tagits fram för vad
Strandgården vill vara, ”En mötesplats där
barn, unga och vuxna kan växa i gemenskap
med varandra och Jesus Kristus”.
Ett nytt ekonomisystem är i drift och
det har också tagits fram en underhållsplan
för gården. Grupper, bestående av volontärer, finns med olika ansvarsområden.
Vi fick en presentation av den nya
föreståndaren Jeanette Adler. Hon har
en lång erfarenhet från serviceyrket och
ledarroller. Hon började sin anställning
den 1 februari och såg fram emot sommarens

verksamhet på gården. Hon berättade
också att hon hade en känsla av att ”ha
kommit hem”.
Hälsningen från årsmötet är att Strandgården behöver oss. Besök gården och då
gärna på för- och eftersäsong. Vill man
stödja på ett annat sätt finns 200-lappen,
ett månadsgivande.
Sammanfattning från årsmötet, sommarens program och inför om 200-lappen
hittar du på strandgarden.org.
Christina Gustavsson

Gänget som deltog i den femte Alpha-kursen i församlingens regi.

Alpha – en kurs som sätter spår!
Den 29 maj var det avslutning på vårens
Alpha-kurs. Under våren har vi varit nio
deltagare som träffats på torsdagskvällar
för att umgås, äta mat, se på film och samtala om olika delar av den kristna tron.
Samtalen i gruppen är otroligt givande.
Vi delar olika erfarenheter och upplevelser
och det är fantastiskt att se hur gemenskapen
i gruppen växer i 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 oss alla
på olika sätt.
Detta var femte gången som vi körde
kursen sedan starten 2019. Totalt har 28
personer gått kursen och många har gått
flera gånger, vilket verkligen är att rekom-

mendera. Kanske är det din tur att gå till
hösten?
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...
Stefan Ottosson
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Vill du vara med och
sponsra Torparliv?

Foto: Jesper Jacobson

Hajk med bara ledare
Helgen 23-24 april träffades ett gäng
scoutledare från vår kår på Skomakarebygget
för att ha en hajk tillsammans. Syftet med
hajken var att lära känna varandra och lära
av varandra.
Under hajken hade ledarna samarbetsövningar, tränade bland annat på att surra
och hugga ved. De prövade också att laga
mat på olika sätt genom att använda en rad
olika metoder, vanlig eld, vanligt triangiakök, två typer av gasolkök, ”rocket-

stove”, ”dutch oven” samt reflektorugn
(vet du inte vad allt är, googla). Equmenias hållbarhetspolicy uppmanar alla att
tillaga mat så hållbart som möjligt. Därför
testades också flera olika vegetariska recept
som quorngryta och broccolipaj.
På kvällen hade de trevlig samvaro med
varandra. Helgen avslutades med frukost
och gudstjänst i kyrkan.
Jesper Jacobson

Snart går stapeln av för Torparliv 2022! Vi
är ett gott ledargäng på cirka sju personer som ska ta emot drygt 50 barn under
veckorna 25 och 26 på Skomakarbygget.
Torpet kommer även i år fyllas med kaniner,
höns och får.
Är du en bullbakare? KANON! Vi
behöver massa bullar. Laktosfria och
glutenfria, allt möjligt. Kan du tänka dig
att baka bullar och skänka till Torparliv så
skriv till Rebecka.
Vi har som tidigare år valt att inte höja
avgiften för lägret, eftersom vi vill att så
många barn ska få möjlighet att uppleva
torpet. Dock är det så att vi för det mesta
går back som förening på evenemanget. Så
vill du som församlingsmedlem sponsra
oss ska jag här visa nu vad en slant kan ge
i praktiken!
180 kronor betalar du maten för ett
barn per dag
560 kronor är en lägeravgift för ett barn
200 kronor är bussresan för ett barn
Listan kan göras lång, men du ser själv
att varje mynt kan göra skillnad.
Men framförallt vill vi ha era böner för
att lägret ska genonföras utan skador och
att barnen ska få med sig en bättre bild av
kyrka och Jesus i sina liv. Tack för att ni
gör detta möjligt.
Torparliv-ledarna genom Rebecka

Det här är Spårarscouterna
På måndagskvällar klockan 18:15 kommer
det drygt 20-25 små scouter till vår kyrka.
Under terminen har spårarscouterna gjort
mängder med skojiga aktiviteter i alla möjliga väder. De har åkt pulka, sett ett fantastiskt påskdrama av äventyrarscouterna,
gjort fågelholkar, gått en fotospårning och
gjort ett besök på Svantes gård. Scouterna
har fått göra fågelholkar och nyckelringar
som de har tagit med hem. Förhoppningsvis så har några fågelholkar kommit upp
på träden och är fulla med fåglar nu.
Under terminen har vi också läst för
scouterna ur barnens bibel. De spännande
bibelberättelserna är ofta uppskattade men

ibland är de lite ivriga att få komma igång
och tälja. Vi har också haft en filmkväll
med bibelfilmer där vi såg både drottning
ester och Daniel i lejongropen medans
barnen fick popcorn. Det var en stor succé
och jag har aldrig sett barnen så tysta och
uppmärksamma.
Vi ledare i spårarscout är taggade på en
ny termin och ser fram emot att få in nya
scouter redo för äventyr till hösten. Det
kommer bli jättekul!
Spårarscoutledarna

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@mkyrkan.se så kommer du
med på sändlistan.
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Storgatan 46, 567 30 Vaggeryd
equmeniakyrkanvaggeryd.se
pastorn@mkyrkan.se
Bankgiro: 982-4640

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

