”Gör er inga bekymmer
för morgondagen”
Matt 6:34

nr 19. juni - september 2019

Eftertankar

Förväntan och
förtröstan
Jag tror att det bor något gott i FÖRVÄNTAN.
Visst finns det en risk att man blir besviken om
man hoppas på för mycket. Men samtidigt: att
inte hoppas, att inte känna förväntan, det gör
oss fattigare. I förväntan finns utrymmet att
glädja sig i förväg. Och nog är jag hellre glad
en gång för mycket än att oroa mig i onödan.
Det har livet lärt mig, att mycket av min oro
inte är befogad.
Jag kan komma på många gånger då jag har
oroat mig i onödan. Men ingen gång då jag har
varit glad i onödan. Det betyder inte att det
alltid blivit som jag hoppats, men att det blivit
bra ändå. Åtminstone på sikt.
Att inte oroa sig kan förstås vara lättare sagt
än gjort. Jag tror att vi alla har erfarenheten
av att livet kan göra ont, och det som betyder

mycket för oss kan gå sönder. Därför är det
inte konstigt att vi oroar oss, även om vår oro
inte är oss till hjälpa. Så när oron trots allt
smyger sig på, och man inte orkar med den
där förväntan, då kan FÖRTRÖSTAN vara ett
alternativ. Förtröstan kan vara att luta sig mot
något större än oss själva.
Om förväntan är att glädje sig i förväg, så kan
förtröstan vara att låta sig tröstas i förväg. Om
och när livet blir svårt får vi vända oss till Någon som delar vår smärta och önskar oss väl.
Jesus har sagt ungefär så här: ”Oroa er inte för
morgondagen.” Som sagt, det kan vara lättare
sagt än gjort… Men Jesus har också sagt:
”Kom till mig alla ni som är
tyngda av bördor, och jag ska
skänka er vila.”
/Frida Hellsing
Pastor

Välkommen till höstens körprojekt
I höst gör vi ett körprojekt ihop med Ölmstad Alliansförsamling, under ledning av
Peter Johansson, musiker, låtskrivare och körledare från Bankeryd. Det blir blandad musik visa, lovsång, gospel…

Övningar:
19/8 i Equmeniakyrkan Kaxholmen
2/9 i Ölmstad Allianskyrka
16/9 Equmeniakyrkan Kaxholmen

Uppsjungningar:
5/10 Ölmstad Allianskyrkan (även övning under eftermiddagen)
6/10 Equmeniakyrkan Kaxholmen under gudstjänsten
Mer info, tider och anmälan mm kommer på hemsidan: www.equmeniakyrkankaxholmen.se
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Ett hållbart liv

– en helg med fokus på miljö
och efterföljelse
Lördag 14 september i Pingstkyrkan Kaxholmen
15.00-19.00 Föredrag, seminarier och utställare.
19.00 Klimatshow med koldioxidbantaren och
underhållaren Staffan Lindberg (entré 100 kr). Avslutas med aftonbön
Söndagen 15 september i Skärstad kyrka
10.00 Gemensam gudstjänst. ”Ett hållbart liv i Jesu fotspår”.

Tillsammansdag

Lördag 8 september på Mullsjö Folkhögskola
En dag i gemenskapens tecken för alla åldrar. Vandringsgudstjänst,
måltider, lek, samtal och andakt.

Avfärd från kyrkan 8.30. Hemfärd 17.00
Anmälan senast 18 augusti till vår anmälningssida:
www.equmeniakyrkankaxholmen.se/anmalan
Det går även bra att anmäla sig på listan i
kyrkans foajé.
Hoppas du vill följa med!

Pris:
300 kr/ vuxen
150 kr/ 4-20 år
Gratis/ 0-3 år
För familj gäller ett
maxpris på 800 kr
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Kyrkokonferens i Jönköping
29 maj till 2 juni ”Till jordens yttersta gräns”
För ungdomskonferens, barnkonferens och utförligare program, se
www.equmeniakyrkan.se. Välkommen till alla samlingar, fri entré!

Maj
29 maj
20.00 Inledningsgudstjänst (Arenan)
Brass och konferenskör. Predikan: Marcus
Lind.

30 maj
8.30 Skapelsevandring

31 maj forts.
19.00 Nattvardsgudstjänst. Förbön

för vägledningsåret. (Arenan) Sång och musik:
Konferensbandet, Predikan: Lena Bergström
21.00 Kvällsprogram i olika kyrkor.
Bl.a. Göran Greider medverkar i Brittas
Vardagsrum (Immanuelskyrkan)

(Mer info på hemsidan)

Juni

9.45 Gudstjänst (Pingstkyrkan)
Sång: Allis Brorsson. Predikan: Sofia
Camnerin.

1 juni
13.30 Seminarier

13.30 Storseminarium om Hållbarhet
(Pingstkyrkan) Martin Hedman, Meteorolog
och klimatexpert och Björn Wiman,
kulturchef DN

(se utbudet på hemsidan)
19.00 Internationell gudstjänst
med förbön för missionsarbetare (Arenan)
Sång: Le trio Bagdhad,
Predikan Samuel Quire (Liberia)

17.30 Smålandsfesten. Anmälan på
www.equmeniakyrkan.se, biljetten, inkl.
förtäring: 60 kr (från 13 år och uppåt)
21.30 Kvällsmöte
med evangelisterna (Pingstkyrkan)
21.00 Ungdomsmöte
(Immanuelskyrkan)

31 maj
13.30 Seminarier

21.00 Ungdomsmöte (Immanuelskyrkan)
21.00 Kvällsprogram
i olika kyrkor m.m. Bl. a. Teaterföreställning
”Den djupa längtan” (Teaterbion på
Tändsticksområdet)

2 juni
10.00 Gudstjänst med
ordinationshögtid (Arenan)

Konferenskör, Predikan: Lasse Svensson

(se utbudet på hemsidan)

Juni
1 lördag

Kyrkokonferens (se blå ruta)
1 söndag 10.00

Avslutningsgudstjänst för
kyrkokonferensen (se blå ruta)
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9 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl. Sång
och musik: Evelina Rudenstam och Maria Säll.
Förbön för Frida Hellsing som övergår till att
arbeta som pastor i församlingen. Bön och offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbete.

16 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas sköldmark m.fl. Sång
och musik: Gunvor och Kjell-Olof Hederos.
23 söndag 10.00

Midsommargudstjänst på bakgården.

Rosie Gard, Frida Hellsing m.fl. Om vädret
tillåter firar vi gudstjänsten på baksidan av
kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något
att sitta på.
30 söndag 10.00
Gudstjänst. Charlotte Rosengren
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans
internationella arbete.

Juli

6 lördag 14.30

Gudstjänst på Skärstadal.

Välkommen med att dela gudstjänstgemenskap
och sjunga i psalmerna.

17 lördag 14.30

Gudstjänst på Skärstadal.

Välkommen med att dela gudstjänstgemenskap
och sjunga i psalmerna
18 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl. Sång
och musik: Frida Elmgren. Utgångskollekt till
Equmeniakyrkans internationella arbete.
19 måndag 19.00
Körövning (i Equmeniakyrkan)
22 torsdag 18.30

Storledarsamling

för ledare i våra equmeniagrupper.
24 lördag 18.00
Festkväll för konfirmanderna och anhöriga
25 söndag 10.00

Konfirmationsgudstjänst.

Medverkan av konfirmander och ledare.

7 söndag 18.00

29 torsdag 14.30

i Ölmstad kyrka

musik med Victoria Allard.
Lokal: Allianskyrkan Skärstad

Ekumenisk gudstjänst
14 söndag 10.30

Träffpunkten. Ramel och revy – sång och

Ekumenisk gudstjänst

30 fredag - 1 söndag

21 söndag 10.00

”Den smala vägen.” OBS! Anmälan
(wettershus.se)

i Equmeniakyrkan Kaxholmen, Rosie Gard.

September

i Pingstkyrkan Kaxholmen

Ekumenisk gudstjänst
28 söndag 10.00

Ekumenisk gudstjänst
på Solgläntan i Skärstad

Augusti
4 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst
Åke Nordqvist

11 söndag 10.00
Gudstjänst. Frida Hellsing m.fl.
musik: Ronnie Jaldemark

Retreat för män på Wettershus.

1 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst.
Frida Hellsing m.fl.

2 måndag 19.00
Körövning (i Ölmstad Allians)
4 onsdag 18.30-19

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
8 söndag ca. 8.30-17.00

Tillsammansdag

på Mullsjö folkhögskola. Se inforuta på sid. 3
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Vinn, vinn
återvinn!

”En scout lär känna och vårdar naturen…”
Återanvända är samma sak som att återbruka. När vi ger våra saker ett andra liv, så
minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet spar vi på våra resurser och
minskar avfallsmängderna.
Vi vill därför samla in kläder som särskilt passar för den scoutverksamhet vi bedriver.
För att återanvända och spara på resurser, men också för att ge möjligheten att
handla begagnade saker till lägre kostnader. En liten enkel scoutsecondhandshop kan
man ju säga.
Så när du nu gör din rensning tänk på oss. Har du urvuxna scoutskjortor,
scouthalsdukar eller andra friluftskläder/saker så kan du skänka dem
till oss i Equmenia Kaxholmen - hela och rena.

Exempel på saker vi gärna tar emot:

Om du har frågor kring detta kan
du kontakta oss via Facebooksida:
@equmeniakaxholmen
…det går också bra att maila till
evelinaohrn@telia.com

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
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Sponsorer av detta nummer

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
sporthallen David Rudenstam på 036-33 00 502, för Österängstorpet kontakta Marcus Antonsson
på 0702-009535.
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EQUMENIA

FÖRSAMLINGEN

Ordförande
Marcus Antonsson
tel: 0702-00 95 35

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

BankGiro
525-2325
Swish
123 123 74 03

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

Equmenia - barn och
ungdomsarbete

Ungdomsledare
Martin Eliasson
tel: 0761-45 02 90

Söndagsskola,
från 4 år, söndagar under förmiddagsgudstjänst
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
Ansvarig utgivare: Astrid Pfaff Rudenstam
Foto omslagsbild: Birgitta Häggström

kyrkan: 036-500 08
www

equmeniakyrkankaxholmen.se

info@equmeniakyrkan.se
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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

BILSKJUTS TILL KYRKAN
Ring så hjälper vi dig gärna!
Christer Hultman 036-505 78
Lars Ekman 0708-256340
Bo Salsborn 0739-569894
Sociala medier (facebook, instagram)

f

equmeniakyrkan kaxholmen

in

@equmeniakyrkankaxholmen

