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Såsom många gånger förr, och för andra 
året i rad, bjöd Equmenia in till julmark-
nad utomhus. Med granar, eldar, lyktor 
och härlig gemenskap blev det en varm 
och trevlig stämning trots det kalla vädret. 
Kvällen inleddes med, en för kvällen 
specialskriven, julsaga som ramades in av 
vacker och finstämd sång av en luciagrupp 
och där scouterna också medverkade på 
ett hörn. Vidare följde julmarknad med 
servering, aktiviteter och försäljning av alla 
dess olika slag. I skuggan stod dörrarna 
öppna till stallet i Betlehem och också till 
självaste tomten i sin tomteverkstad. 

Nytt för december och Equmenias 
del var också att vi var del-arrangörer på 
julskyltningen i centrum, söndagen den 
andra advent. Trots att vi var halvvägs in 
på terminen så tackade vi självklart JA 
när frågan kom om vi ville hjälpa till med 
att bland annat sätta upp och ta ner alla 
marknadsbord. Vi sålde även lotterier, 
korv, fiskdamm samt stod för bokningen 
av tomten (om du förstår vad vi menar). 
Denna gång, med tanke på tidsaspekten, 

tog scoutkåren ansvaret för hela evene-
manget och det gav mersmak till hela Equ-
menia om att erbjuda fortsatt samarbete 
till kommande samhällsevenemang. 

Totalt inbringade de båda evene-
mangen drygt 32 000 kronor. Det är vi så 
tacksamma för! Vi är också glada för möj-
ligheten att få presentera oss för samhället 
och att många besökte vår julmarknad för 
första gången. Vi vill också passa på att 
tacka er alla för ert stöd till Equmenia på 
olika sätt!

Låt oss skicka med den hälsning som 
avslutade julsagan:

Du får välja själv om sagan är sann eller ej
men om du vill så vill Jesus vara vän med dig.
Nu har vår saga kommit fram till sitt slut
men än har de sista tonerna ej klingat ut.
Var med oss och sjung, gammal som ung,
låt oss tända tusen juleljus!
Låt dem brinna för oss och alla andra
För i Equmenia bryr vi oss om varandra!

 Text: Linnea Möllås-Sjödén



Församlingens pastor har ordet

Aktuella datum våren 2023

I den välkända julsången sjunger vi att” 
julen varar fram till påska, men det var inte 
sant för däremellan kommer fastan”. Och 
det handlar den här texten om, det som 
kommer däremellan.

Fastan handlar om att avstå något för 
att ge plats för något annat. Kanske är det 
så att det som är viktigt för oss, däribland 
vår tro, ibland dränks av väldigt mycket 
annat i vardagen?

Kanske kan fastan då vara en bra påmin-
nelse om att skala av för att kunna höra 
Guds röst i bruset? Det har många bra 
effekter att skala av som jag tror att många 
av oss la märke till under pandemin. Även 
om vi såklart saknade mycket av det socia-
la, och gemenskapen i att vara församling, 
så fanns det något gott i att skala av. I 
Lukasevangeliet berättas det om när Jesus 
besöker vännerna Marta och Maria och de 
har två helt olika sätt att hantera att Jesus 
kommer på besök. Marta tänker på allt 
som behövs fixas med medan Maria bara 
sätter sig vid Jesus fötter. Marta tycker att 
Maria borde hjälpa till i allt som behöver 
göras, och den känslan är inte svår att 
känna med i om man tänker sig att man 
själv skulle vara i samma situation. Hon 
ber Jesus säga till Maria att hjälpa till. Jesus 
säger då till Marta: ”Marta, Marta, du gör 
dig bekymmer och oroar dig för så mycket, 
fast bara en sak behövs. Maria har valt 
det som är bäst och det skall inte tas ifrån 
henne”. (Luk 10:41-42)

Många gånger när jag har läst den tex-
ten så blir jag lite irriterad på Jesus. Varför 
säger han inte till Maria att hjälpa till och 
låter Marta slita själv? Ser han inte allt den 
hon gör och att hon gör det för honom? 
Är det bara Marias val som betyder något?

Det finns alltid lite olika varianter på 
hur man kan översätta bibeltexter från 
grundspråket. Och jag hörde någon som 
förklarade texten med att Jesus säger till 
Maria: Du oroar dig och bekymrar dig för 
allt som behövs göras men du behöver 
bara göra en sak. I stället för att försöka 
göra allt, fokusera på en sak och en sak 
i taget. Då kommer oron att minska. 
Plötsligt känns Jesu ord lättare att ta till 
sig och man kan se en omsorg även om 
Marta i den här situationen. Och något 
för oss alla att ta till oss. Det är inte Jesus 
som driver på oss att vi måste göras tusen 
saker samtidigt, inte ens i vårt engagemang 
i kyrkan. Jesus säger: Gör en sak och oroa 
dig inte över allt det som inte blir gjort. 
Och sen kanske det också är så att Jesus 
lite försiktigt påminner Marta om att inte 
bara arbeta, inte bara göra, utan också sätta 
sig hos Jesus och ta emot, fylla på, lyssna 
och bara vara hos honom.

Det är något som vi kan bli påminda om 
i fastan när vi skalar av. Under pandemin 
trodde man kanske att “nu ska livet för-
ändras för alltid, nu kommer jag aldrig ha 

sådär mycket omkring mig igen”. Men så 
kommer man ganska snabbt in i vardagen 
så som den var innan.

Det är mycket som inte var bra med 
pandemín, men låt oss inte heller glömma 
det goda som vi fick med oss från pande-
min. Att hinna bara vara, ta en sak i taget, 
tänka och be mer i vardagen. Sånt som vi 
vet att vi behöver, men som är så lätt att 
glömma eller prioritera bort.

Guds välsignelse /Signe Malmsten

5 februari får vi besök av Ida-Maria 
Brengesjö. Hon kommer att predika och 
leda oss i samtal efter gudstjänsten om 
vad det innebär att vara församling och att 
utveckla församlingen. Missa inte detta! 
Vi kommer sedan att arbeta vidare under 
våren med det som vi får med oss från 
träffen med Ida-Maria och det kommer bli 
fler liknande träffar framöver.

12-18 februari är det dags för årets 
Vemhånläger! Bär med detta i era förbö-
ner.

2 mars har vi prova-på-kväll för vårens 
Alphakurs. Tipsa gärna någon som du vet 
skulle kunna vara intresserad av att gå kur-
sen och ta med till träffen den 2 mars.

5 mars har vi nästa Alla är vi barn- 
gudstjänst och det kommer även att 

serveras frukost innan gudstjänsten. Det 
kommer att vara ytterligare en sådan guds-
tjänst den 16 april.

30 april blir det gemensamt Valborgs- 
firande vid Linnarbäcken.

1 maj har vi vårkonsert med Vaggeryds 
brass och Vaggeryds manskör.

14 maj är det gemensam konfirmations- 
högtid.

Detta är bara ett axplock, vi har många 
saker som pågår i kyrkan varje vecka och 
som är precis lika viktigt förstås! Och vi får 
ta med allt det i våra förbönern.

Vi vill särskilt lyfta att boka in helgen 
8-10 september då vi kommer att ha vår 
gemenskapshelg.

Det är för alla åldrar, missa inte detta!
Text: Verksamhetsrådet

Gemenskapshelg
i Vallersvik

SAVE THE DATE

9-10 september

Mer information kommer längre fram.

Tonår åker fredag-söndag, 8-10 september.

Se till att boka in helgen i kalendern redan nu.

Har du ideer om helgen eller vill du vara med och 
planera? Kontakta Signe Malmsten.



11 mars klockan nio blir det ”missions-
frukost” i vår kyrka. Då kommer Daniel 
Grahn och berättar om Erikshjälpens 
arbete i andra länder. Daniel var en 
tid chefredaktör för Dagen och är nu 
generalsekreterare hos Erikshjälpen. Vårt 
samfund har genom åren haft en hel del 
samarbete med Erikshjälpen. Välkomna 
och ta fler med!

Den 29 oktober var det dags för höstauk-
tion igen. Den inleddes med ostkaka och 
kaffe. Vår pastor Signe höll en andakt, och 
sedan var det dags för auktion med Morgan 
Sparrenholt som utropare.

Det såldes bland annat dörrkransar, 
stickade sockor och ljusstakar samt diverse 
ätbara saker som bröd, honung och sylt. 
Flera lotterier fanns också till försäljning. 

Kvällen avslutades med servering av 
räksmörgåsar. Med tacksamhet konstaterar 
vi att kvällen inbringade 40 105 kronor till 
församlingen. Stor tack till alla som bidrog 
till detta!

Höstauktionskommittén genom Birgit Carlsson

Över 40 000 kronor på auktion

Vår nybyggnad och renovering av kyr-
kan är snart 30 år. Trots att vi under-
håller och fixar så börjar en del saker 
krångla/gå sönder. Vår kyl/sval och 
frys i köket är gamla och slitna, beslut 
finns om att byta ut dessa. FR har också 
beslutat att byta ut stenkistan vid parke-

ringen så att vi slipper översvämningar i 
källaren. Detta är redan klart. 

Det senaste som krånglar är fläk-
tarna i ventilationen. Det låter som 
ni kanske hört i kyrksalen, och måste 
åtgärdas ganska omgående innan de går 
sönder riktigt ordentligt. Dessa åtgärder 

kostar i storleksordningen 200 000-250 
000 kronor.

Så vi behöver hjälpas åt. Tänk på 
att offra lite extra till byggnadskassan i 
samband med församlingsmötena som 
är varje kvartal. Eller när du vill.

Text: Stefan Gustavsson

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

Telefonnummer till Signe Malmsten
076-797 01 16
Telefonnummer till 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.

Aktuell fastighetsinformation

Missionsfrukost



Äntligen fick vi åka på nyårsläger efter fle-
ra år av pandemi och tråkig corona. Vi var 
ett gäng som åkte tillsammans med Betel. 
Lägret pågick mellan 28 december till 1 
januari och det var ca 350 deltagare! En av 
deltagarna från oss är Sigrid Jakobson, här 
är lite om hennes upplevelse.

Vad tyckte du om lägret?
Jag tyckte att det var kul eftersom da-

garna var bra upplagda och vi var ett gött 

gäng som åkte från Vaggeryd.
Vad var det bästa?
Det bästa var enligt mig lägerkänslan, 

att vara där med en massa ungdomar som 
alla var lika taggade på nyårsafton och 
dagarna fram tills dess.

Hände det något du kommer min-
nas länge?

Jag kommer länge minnas nyårsfesten 
då tre utav ungdomarna från Vaggeryd 

lyckades få två utav ledarna på lägret (den 
ena från Vaggeryd) att sjunga en duett 
till &quot;Stad i ljus&quot; framför hela 
lägret.

Kommer du åka nästa gång?
Ja, om jag hinner anmäla mig innan 

platserna tar slut.
Det finns säkert plats för dig även 

nästa år Sigrid!
Text: Rebecka Aspenes 

Hej! Det är Rebecka och Jesper som är 
ansvariga för Äventyrar-scout. Vi ses varje 
vecka i äventyrarnas patrullrum som finns 
ute i skuggan! 

Inom scouterna förväntas man ta mer 
ansvar ju äldre man blir, det är en del av 
scouternas strategi för att hjälpa unga att 
växa i sig själva och ledarskap. Ett exempel 
på detta är att när man kommer upp till 
oss i Äventyrarna får man vara med och 
forma terminens program, riktigt kul och 
utvecklande att vara med i planeringen! 
Detta avsnittet är till för att lära känna oss 
ledare, så här kommer lite om oss.

Rebecka
En gång scout, alltid scout! I min 

hemstad Herrljunga var jag scout i sju år 
innan jag blev kårlös. Kul att få plocka upp 
det igen och uppgradera sig till ledarscout! 
Ledarskap har alltid varit intressant i mina 
ögon. Det skulle jag säga är tack vare fina 
förebilder i min uppväxt! Dessutom tycker 
jag det är roligare att hålla i en aktivitet 
än att delta i den. Det bästa med scouting 

är att få utmana mig att vistas ute i olika 
väder och lära mig se det fina i friluftslivet.

Jesper
Jag blev scout hösten -82. Då var jag 

nio år och oerhört stolt när jag blev invigd. 
Jag har alltid tagit mitt scoutlöfte på stort 
allvar. Jag blev ledare av flera skäl. Dels 
har jag alltid trivts i scouterna och vill helt 
enkelt inte sluta. Dels har jag också insett 
hur mycket det har påverkat mig. Framför 
allt har jag insett att genom lagom stora 
utmaningar kan man flytta sin comfort 
zone, och efteråt inse att man klarade det 
omöjliga. En ytterligare orsak till att jag vill 
vara ledare är att jag vill hjälpa till att göra 
ungdomar redo för livet. Det låter som en 
klyscha men jag vill ge ungdomar färdig-
heter och självförtroende som gör att de 
får en lite större trygghet i sig själva, än de 
hade haft utan scouterna. Det bästa med 
scouterna är att man, tillsammans med 
kompisar, får chansen att växa och våga tro 
på sin egen förmåga.

Spårarscoutledarna

Jag vill från oss tonårsledare rikta ett 
stort tack till församlingen som har 
ställt upp som vuxenstödjare i höst! 

Vi är rätt få i ledargruppen just nu och 
utan att ni hjälpt till hade vi inte kunnat 
ha öppet på fredagar. Även i vår kom-
mer vi använda oss av vuxenstödjare, så 
om du missade chansen finns det fler!

Hälsningar Rebecka

Ett tack till församlingen!

Det här är Spårarscouterna

Rapport från nyårslägret på Gullbranna


