
nr 17. mars - maj 2019

”Jag är vinstocken, ni är 
grenarna. Om någon är 
kvar i mig och jag i honom 
bär han rik frukt.” 

Johannesevangeliet 15:5
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Mars
1 fredag 18.00     
Fredagsmys. Vi träffas i kyrkan och äter 
tacobuffé (var och en tar med till sig, så slår vi 
ihop till en gemensam måltid), följt av film för 
barnen och samtal för vuxna. Kvällen avslutas 
med en andakt. 

2 lördag 09-11 
Come – everything is ready! 
Ekumenisk frukostsamling på Världsböndag-
en. Frukost  med tankar om samhällsansvar 
och avslutande bönesamling med texter från 
Slovenien. 

2 lördag 14.30 
Gudstjänst på Skärstadal. Välkom-
men att dela gudstjänstgemenskap och sjunga 
i psalmerna 

3 söndag  10.00 
Nattvardsgudstjänst.  
Andreas Sköldmark, Anders Sandberg m.fl. 
Sång och musik: Pelle Tengblad

5 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. 
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

6 onsdag  19.00 
MODET ATT AVSTÅ inledning på fasteti-
den, nattvard, följt av enkelt fika. Equmenia-
kyrkan (mer info s. 6) 

7 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Staffan Lindblad berättar 
om Lyckås. Lokal: Landsjökyrkan.

9 lördag 16.00 
Wettershus retreatgårds årsmöte 
I Equmeniakyrkan

10 söndag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing, Andreas Sköld-
mark m.fl. Sång och musik: Sylvia  
Hermansson och Birgitta Häggström. In-
samling till Equmeniakyrkans pastors- och 
diakonutbildningen.

13 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid, följt av enkelt fika. 
Landsjökyrkan

17 söndag 10.00 
Gudstjänst. Barn och personal från 
Smulans förskola. Anders Nordin, Andreas 
Sköldmark m.fl.

19 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. 
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

20 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid, följt av enkelt fika. 
Allianskyrkan Ölmstad

24 söndag 10.00 
Gudstjänst. Maja Folkesson, Adina Wenell, 
Kirsten Björnlinger, musiker och sångare från 
Södra Vätterbygdens folkhögskola. 

27 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid, följt av enkelt fika. 
Equmeniakyrkan

30 lördag  18.00 

Våffelfest 
Välkommen till vårens våffelfest för alla åldrar. 
Under kvällen serveras våfflor med matiga 
röror och traditionella tillbehör.  
Vi umgås tillsammans under lättsamma 
former. Per-Johan och Helena Ask medverkar 
med sång och musik. Kostnad: 100 kr/ vuxna, 
50 kr/ 7-18 år. Välkomna! 

31 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, Linnéa 
och Alexander Stenmarker. Sång och musik: 
Rosie Gard. Utgångskollekt till Equmeniakyr-
kans internationella arbete.

Jesus och  
vårljuset
Jag gillar vintern men känslan när man hör 
fågelkvitter och för första gången på länge 
känner solen värma mot kinderna är obeskriv-
lig, det känns i hela kroppen att det går mot 
varmare och ljusare tider. 

Vårsolen är för mig en väldigt bra bild av Jesus. 
En efterlängtad värme som värmer och väcker 
liv som varit i dvala. Ett ljus som sprider sig 
över hela vårat land och lyser upp i mörkret. 

För drygt ett år sedan var jag i Moldavien där 
jag fick möta en församling i en liten by där 
majoriteten av befolkningen bor i små stenhus 
och dricker alkohol för hela lönen. Den för-
samlingen är ett ljus mitt i allt mörker. Ett ljus 
som sprider värme, hopp och kärlek. 

De delar ut kläder och mat till dem som 
behöver det mest. För barnen erbjuder de mat, 
läxhjälp men framförallt någon som bryr sig 
om dem. 

Det som berörde mig mest på resan var en äld-
re kvinna som helt hade gett upp hoppet, man 
brukar ju säga att hoppet är det sista som läm-
nar en. Det gjorde ont i hjärtat att få uppleva 
den hopplösheten. Då var det väldigt skönt att 
ha fått sett det hoppet som församlingen i den 
här byn sprider. 

Solen, och värmen som den sprider, är en på-
minnelse för mig att Jesus aldrig är långt borta. 
På samma sätt som vi får känna vårvärmen på 
våra kinder kan vi få ta del av 
Jesus som kan förända mörker 
till ljus i vårt Sverige idag. 

/Martin Eliasson  
- Ungdomsledare

Eftertankar

Någon att samtala med?
Vi samtalar gärna om allt det som hör livet till. Vi har avgett tystnadslöfte.  
Ring eller skicka ett mejl till någon av oss så bestämmer vi en tid.  
Personalen i kyrkan: Andreas Sköldmark, Frida Hellsing och Martin Eliasson

VILL DU ENGAGERA DIG?       
Att få hjälpa till, att finnas till för andra, är en möjlighet att skapa mening och sammanhang i 
våra liv.

I kyrkan finns många möjligheter; att besöka äldre, att hjälpa till som volontär på natthärbärget i 
Jönköping, att vara ledare för barn och unga i scout, söndagsskola, tonår, att koka kyrkkaffe...

Skulle du vilja finnas med i ett sammanhang och hjälpa till?

Hör gärna av dig och samtala med någon av våra anställda om vem du är och vad du tycker om 
att göra. Så försöker vi hjälpas åt att tillsammans göra världen lite bättre…
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April
2 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. 
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

3 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid, följt av enkelt fika. 
Landsjökyrkan

4 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Ramel och revy – sång och 
musik med Victoria Allard. Lokal: Equmenia-
kyrkan Kaxholmen

6 lördag 10.00-12.00 
Barnloppis/bytardag. Fynda allt 
från skor, kläder, leksaker m.m. till barnen. 
Betalning med både kontanter och swish. 
Välkommen!  

7 söndag 10.00 
Musikmässa. ”Det som håller oss vid liv.” 
Peter Le Marcs sånger med kör under ledning 
av Håkan Sparf och Axel Dahlin, kompat av 
lokala musiker.

10 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid, följt av enkelt fika. 
Allianskyrkan Ölmstad

13 lördag 10-14 
Klädbytardag – Dam. Välkommen att 
fynda. Vill du vara med och sälja? Anmälan: 
kladbyteKax@outlook.com

13 lördag 14.30 
Gudstjänst på Skärstadal. Välkom-
men att dela gudstjänstgemenskap och sjunga 
i psalmerna 

14 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, Frida 
Hellsing, konfirmanderna m.fl. Sång av barn-
kör. (De barn som vill är välkomna att vara 
med! Det kommer att bli ett par övningstillfäl-
len innan.)

15 måndag 19.00 
Passionsandakt. Equmeniakyrkan

16 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. 
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

16 tisdag 19.00 
Passionsandakt.  
Allianskyrkan Ölmstad

17 onsdag 19.00 
Korsvägsvandring. Landsjökyrkan

SE MÄNNISKAN! Välkommen att fira 
påskens gudstjänster. Vi får ta del av påskens-
budskap och berättelser i sång och musik, 
gestaltningar och textläsningar.

18 torsdag 19.00 
Skärtorsdagsgudstjänst
19 fredag 10.00 
Långfredagsgudstjänst
21 söndag 10.00 
Påskdagsgudstjänst

24 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

27 lördag  9.00 
Vårstädning. Vi hjälps åt att göra fint 
inne och ute, god gemenskap och fika! 

28 söndag 10.00 
Gudstjänst. Lisbeth Rubensson, Astrid 
Pfaff m.fl. Sång och musik: Korsbandet och 
Julia Wernholt. Utgångskollekt till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. 

30 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. 
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

30 tisdag Från 18.30 
Valborgsmässofirande  
vid Hunnerydsbadet. Se inforuta s. 6.

Maj
1 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

2 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Frank Sinatra & friends 
– Thomas Pettersson. Lokal: Allianskyrkan 
Skärstad

3 fredag 18.00 
Fredagsmys. Vi träffas i kyrkan och äter 
tacobuffé (var och en tar med till sig, så slår vi 
ihop till en gemensam måltid), följt av film för 
barnen och samtal för vuxna. Kvällen avslutas 
med en andakt.

5 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköld-
mark, Johan Björnlinger och Martin Elonsson 
Musik: Hanna Bogren (Fiol) och Birgitta 
Häggström (Piano och orgel)

8 onsdag 18.30-19 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

12 söndag 10.00 
Friluftsgudstjänst och sommarfest 
vid Österängstorpet. Medverkan av söndags-
skolans och scouternas barn och ledare

14 tisdag 14.30 
Sommarfest för de äldre. OBS! An-
mälan: info@equmeniakyrkankaxholmen.se

15 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

19 Söndag 10.00 
Gudstjänst. Gudstjänstledare Roger Siverth 
m.fl.

22 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

26 Söndag 10.00 
Gudstjänst. Göran Ljungberg, Maria och 
Håkan Sparf. Utgångskollekt till Equmeniakyr-
kans internationella arbete.

Kyrkokonferens och  
Ungdomskonferens i Jönköping
29 maj till 2 juni  ”till jordens yttersta gräns”
Välkommen bl.a till gudstjänster i Arenan:

onsdag 19.00 Inledningsgudstjänst, Brass och konferenskör, Marcus Lind 
torsdag 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan, Sofia Camnerin 
torsdag 21.00 Evangelisternas gudstjänst 
fredag 19.00 Gudstjänst om skapelsen, Lena Bergström  
lördag 19.00 Internationell gudstjänst, Samuel Quire, Liberia  
söndag 10.00 Avslutnings- och ordinationsgudstjänst, Lasse Svensson

Mer information om ungdomskonferens m.m, se equmeniakyrkan.se
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Modet att avstå
Start: Askondagen 6 mars 19.00, Equmeniakyrkan Kaxholmen

Många upplever att livet är alltför välfyllt, t o m att det svämmar över av aktiviteter, krav, pry-
lar, förväntningar… Andra kan uppleva livet som alltför tomt, utan mening och gemenskap.  
Hur vi än känner är fastetiden en gåva till oss. Till det välfyllda livet är gåvan att vi får rensa 
lite, avstå och ta bort, för att söka det som är riktigt viktigt. 
För det liv som saknar, är fastan en tid att fylla på med Guds och människors närvaro. 

Under fastan vill vi i Skärstads församling, Equmeniakyrkan Kaxholmen och Allianskyrkan 
Ölmstad bjuda in till en särskild rytm med daglig bön och en mötesplats mitt i veckan.   
Vi vill erbjuda ”Modet att avstå” som en gemenskapens väg i fastetid.

Den som vill ger sig själv och Gud ett fastelöfte. Löftet är tredelat:

-  att avstå något i livet (t ex någon måltid, tidningsläsande, resande, tv-tittande, facebook, 
konsumtion…) för att under fastan ge mer tid åt relationer; till Gud och människor. 

-  att avsätta minst ett tillfälle om dagen till bön (en enkel ordning kommer att finnas för 
morgon-, middags- och aftonbön) 

-  att i möjligaste mån delta i onsdagskvällarnas nattvard i fastetid, växelvis i Equmeniakyr-
kan, Landsjökyrkan och Allianskyrkan Ölmstad.

Efter andakterna finns ett enkelt fika för den som vill dröja kvar och samtala en stund. Varje 
onsdag är så klart öppen för den som vill att komma – fastelöfte eller inte.

Vill du vara med? Är du nyfiken och vill veta mer? Välkommen på askonsdagen.

Uthyrning av våra lokaler
Välkommen att hyra våra lokaler! Här finns en fest-/samlingslokal som rymmer 100-150 personer, 
med kök intill. Idrottshall, mindre samlingslokal med kök intill, lämpligt för t.ex. barnkalas.
För att hyra lokal i kyrkan kontakta Christina Andersson på 036-500 31 eller om det gäller sport-
hallen David Rudenstam på 036-33 00 502.

Sponsorer av detta nummer

Välkommen till

Valborgsmässofirande vid  
Hunnerydsbadet
18.30  Tipspromenad, musik, hoppborg,  

hamburgare och glassförsäljning

19.45  Elden tänds

20.00  Wetterbrass, prisutdelning, vårtal,  
vårsånger, insamling till Diakonia

20.45  Fika och vårmusik i Landsjökyrkan

arr: kyrkorna i Kaxholmen
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FÖRSAMLINGEN
Pastor, föreståndare 
Andreas Sköldmark 
Exp. tid tisd 10-12 
tel: 0722-13 27 00 
e-post: andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se

Församlingspedagog 
Frida Hellsing 
tel: 0723-84 91 60 
e-post: frida@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ungdomsledare 
Martin Eliasson 
tel: 0761-45 02 90 
e-post: ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ordförande 
Astrid Pfaff Rudenstam 
tel: 070-898 99 04

Kassör 
Roger Siverth  
tel: 0707-24 62 58

BankGiro  
239-0565

Konto nr (Swedbank)  
81505-44108363

Swish 
123 551 21 16

SMULANS FÖRSKOLA 
Johanna Dareus 
tel: 036-50656 
www.forskoleinfo.com/smulan

Equmenia - barn och  
ungdomsarbete
Söndagsskola,  
från 4 år, söndagar under förmiddags-
gudstjänst

Klubb 10 12,  
för åk 4, 5 och 6, ungefär varannan 
söndag mellan kl 10-12.

Spårarscout,  
åk 2 och 3, torsdagar 18.30 (varannan 
vecka i olika åldersgrupper)

Upptäckarscout,  
från åk 4, torsdagar 18.30

Äventyrsscout,  
från åk 7, torsdagar 18.30

Tonår,  
från åk 7, fredagar 19.30

Konfirmation,  
från åk 8, varannan torsdag

Reko och smågrupper för unga,  
kontakta Martin Eliasson

info@equmeniakyrkan.se

equmeniakyrkankaxholmen.se

kyrkan: 036-500 08 Sociala medier (facebook, instagram)

equmeniakyrkan kaxholmen

@equmeniakyrkankaxholmen

www f

in

BILSKJUTS TILL KYRKAN
Ring så hjälper vi dig gärna!  
Christer Hultman 036-505 78  
Lars Ekman 0708-256340 
Bo Salsborn  0739-569894

Ansvarig utgivare: Astrid Pfaff Rudenstam
Omslagsbilden är från Vista MTB-bana 
Foto: Jacob Kiland

EQUMENIA
Ordförande 
Marcus Antonsson 
tel: 0702-00 95 35

BankGiro 
525-2325

Swish 
123 123 74 03


