
och längtan. Att församling och kyrka får 
fortsätta finnas och vara en del av allt det som 
är livet. Både dess framsida och baksida. 

Välkommen du också – att fira jubileum – el-
ler att bli en del av denna rätt pigga 140-åring!

/Andreas Sköldmark, pastor

Ung eller gammal?

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 Julia Wernholt

nr 13. mars 2018 - maj 2018

Equmeniakyrkans församling har just avslutat 
sitt 140:e verksamhetsår. Ganska många år kan 
man tänka! Barn av en helt annan tid. Då inga 
mobiler fanns. Ingen asfalt. Inte ens radio. Då, 
när grunden lades, trängdes folk för att lyssna 
till predikanterna och det stod häst och vagn 
utanför kyrka och missionshus.

Kan en församling bli gammal? Jag vet inte. 
Med kyrkans 2000-åriga historia i åtanke är ju 
140 år rätt ungt - även om en del tonåringar 
säkert tycker att vi är mossiga… 

Jag tänker nog snarare att vi är en rörelse med 
djupa rötter. Rötter som handlar om att stå 
stadigt. Rötter som handlar om att klara sig 
genom torrperioder. Rötter som håller det som 
växer vid liv. Rötter som hämtar sin kraft ur 
gemenskapen med Gud och människor.

Med tacksamhet tänker jag på alla människor 
som funnits med. Från de första pionjärerna 
som änkan Zar som lämnade sin stuga för att 
bo hos sonen så att det första missionshuset 
kunde byggas. Men också alla andra som följt i 
hennes fotspår; offrat och gett av sig själva och 
sin tid för något som var större än deras eget 
liv. Med längtan att fler skulle beröras och tron 
skulle få fäste och djup i eget och andras liv. 

Med stolthet tänker jag på att det fortsätter. 
Att nya människor blir en del av denna rörelse 
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Linnéa Olsson har varit med i församlingen sedan mitten av 
1940-talet. Till hennes minnen hör den årliga söndagsskolfesten 
på Ängsbergskulle som drog mycket folk i olika åldrar. Det gjorde 
också Nabba-mötena på udden i Landsjön som brukade hållas en 
gång om året en kväll sent på sommaren. Då tog de den stora kaf-
fepannan med kaffe, inslagen i tidningspapper, med sig i båt över 
sjön. Och framåt kvällen när det blev mörkt fick de tända eldar 
som syntes på långt håll. I det gamla missionshuset fick kyrkkaffet 
drickas sittandes i kyrkbänkarna. Och nog var det trångt emellan-
åt! Under krigsåren var det ibland så ont om kaffe att församlings-
medlemmarna fick ta med sig lite var hemifrån. 

Ett stort steg för församlingen var då Fredrik Ekman vred om 
nyckeln till det gamla missionshuset för sista gången då det var 
dags att flytta in i den då nybyggda kyrkan. De som var samlade 
bar sedan med sig den sjuarmade ljusstaken, Bibeln och natt-
vardsservisen till den nya byggnaden. Även församlingens gamla 
tramporgel fick flytta med. Jag frågar Linnéa om det inte kändes 
vemodigt att lämna det gamla missionshuset. ”Nej, det var inte 
vemodigt!” svarar Linnéa ”Det var bara glädje!” 

-Frida Hellsing

Så här i jubileumstider...

Equmenia - barn och ungdomsarbete

Söndagsskola, från 4 år, söndagar under förmiddagsgudstjänst 
Spårarscout, från åk 2, torsdagar 18.30 
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 
Fortsättningskonfa och smågrupper för unga, kontakta Julia 
Wernholt

KAXHOLMEN

140-ÅRSJUBILEUM!
Vi har just lagt det 140:e verksamhetsåret till 
handlingarna. Det vill vi fira! 
Välkommen till:

Lördag 10 mars kl 18.00
Minneskväll med nedslag i historien, mat och 
musik med Jubileumsorkestern.
Biljetter 140 kr/vuxen, 350 kr/familj, 70 kr 
ungdom – allt överskott går till jubileumsgå-
van. Anmälan till: info@equmeniakyrkankax-
holmen.se eller 036 - 500 08
SENAST 1 MARS

Söndag 11 mars 10.00
”På väg” Gudstjänst med kyrkoledare Sofia 
Camnerin, Andreas Sköldmark, Julia Wern-
holt m fl
Jubileumsorkestern
Insamling av jubileumsgåvan



5 torsdag 14.30 
Träffpunkten. ”På sångens 
vingar”, Börje Jonsson och Leif 
Persson. Information om äldre-
omsorgens anhörigstöd om sin 
verksamhet. Equmeniakyrkan.

8 söndag 10.00  
Gudstjänst. Rosie Gard, 
Anders Sandberg. Musik: 
Spelvännerna 

9 måndag 18-20.30 
Körövning  
”The reason why we sing”.

14 lördag 19.00   
Gisseboa ”Revival”. På 
scenen: Circus Pop och Dick 
Uggla från Tiebreak, med 
förstärkning av Johan Feurst. 
Insamling till ”Cykelprojekt 
bland flickor i Bangladesh”. 
Fika och inträde! Varmt väl-
komna!

15 söndag 10.00  
Gudstjänst. Medverkan av 
Smulans förskola, Frida Hell-
sing, Andreas Sköldmark

17 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga. 
18 onsdag 18-20.30 
Körövning  
”The reason why we sing”.

21 lördag 9.00  
Storstädning. Av kyrkan, 
inne och ute. Kom och dela 
arbetsgemenskapen!

21 lördag 16.15 
Körövning  
”The reason why we sing”.

22 söndag 10.00  
Gospelgudstjänst. ”The 
reason why we sing” – under 
ledning av Anna Ydregården, 
Linnéa Stenmarker, Maria 
Gustavsson. 

28 lördag 14.30  
Gudstjänst. Skärstadal, 
grupp 1

29 söndag 10.00  
Gudstjänst. Julia Wern-
holt, Andreas Sköldmark m.fl. 
Utgångskollekt till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. 
Musik av Korsbandet.

30 måndag 19.30  
Valborgsmässofirande. 
Ängsbergs kulle. 

maj
3 torsdag 14.30  
Träffpunkten. ”Lina Sandell 
– Sveriges mest kända psalm-
författare” 

med Irene och Robert Johans-
son. Allianskyrkan Skärstad.

4-6 fredag-söndag  
Retreat för barn och  
vuxna Se särskild inforuta.

6 söndag 10.00  
Nattvardsgudstjänst. 
Göran Ljungberg m fl

13 söndag 10.00  
Gudstjänst. Sjukhuspastor 
Per Sjönneby m.fl.

15 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga. 
20 söndag 10.00  
Gudstjänst.  
Sommarfest vid Österängstor-
pet. Frida Hellsing, söndags-
skolan och scouter.

26 lördag 9.00  
Pilgrimsvandring. På 
Visingsö med Equmeniakyr-
kan Huskvarna. Avfärd från 
Huskvarna 9.00. Medtag egen 
matsäck. Mer info kommer på 
anslagstavla och hemsidan. För 
frågor: leif.larsson@equmenia-
kyrkanhuskvarna.se

27 söndag 10.00  
Gudstjänst. Andreas 
Sköldmark. Sång: Rosie Gard. 
Utgångskollekt till Equmenia-
kyrkans internationella arbete.

mars
1 torsdag 14.20 
Träffpunkten.  
”Ett bildspel” av Kennet Allard. 
Landsjökyrkan

2 fredag 15.00 
Världsböndagen. 
Ekumenisk samling i Allian-
skyrkan i Ölmstad.

4 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. 
Andreas Sköldmark, Piah 
Sandberg. Sång och musik med 
lovsångsteam.

6 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga. 
7 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. Kort 
föredrag och enkelt fika. Equ-
meniakyrkan.

10 lördag 18.00 
Festkväll. För att fira försam-
lingens 140-årsjubileum.

11 söndag 10.00 
Jubileumsgudstjänst. Sofia 
Camnerin, Andreas Sköld-
mark, Julia Wernholt. Sång och 
musik: Jubileumsorkestern. 
Insamling av jubileumsgåva.

14 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. Kort 
föredrag och enkelt fika. Land-
sjökyrkan.

15 torsdag 18.30 
Ledarkväll. En kul och 
viktig kväll för alla equmenia-
ledare! 

17 lördag 14.30 
Gudstjänst. Skärstadal, 
grupp 2

18 söndag 10.00 
Gudstjänst.  
Frida Hellsing, Ellen Siverth, 
Alice Ask. Musik: Maria 
Kiland. Utgångskollekt 
till Equmeniakyrkans pas-
tors- och diakonutbildning. 
”Slump-kyrkkaffe” (Nyfiken? 
Kom!)

20 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga. 
21 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. Kort 
föredrag och enkelt fika. Allian-
skyrkan Ölmstad.

23 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. 
Samtal för vuxna, film för bar-
nen. Vi avslutar med en enkel 
andakt kl. 20.

25 söndag 10.00 
Gudstjänst. Julia Wern-
holt, Andreas Sköldmark och 
konfirmander. Utgångskollekt 
till Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete.

26 måndag 19.00 
Passionsandakt.  
Allianskyrkan Ölmstad

27 tisdag 19.00 
Passionsandakt.  
Equmeniakyrkan Kaxholmen

28 onsdag 19.00   
Korsvägsandakt.  
Landsjökyrkan.

29 torsdag 19.00 
Skärstorsdagsgudstjänst 
med nattvard. Påskens drama 
– del 1

30 fredag 10.00 
Långfredagsgudstjänst. 
Påskens drama – del 2

april
1 söndag 10.00  
Påskdagsgudstjänst. 
Påskens drama – del 3

3 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga. 
3 tisdag 18-20.30  
Körövning  
”The reason why we sing”.

The reason why we sing
Det här är en inbjudan till dig som vill vara med och sjunga eller 
spela gospel och lovsång i en projektkör som vi kallar ”The reason 
why we sing”. Uppsjungning sker i en gospelgudstjänst i Equmeni-
akyrkan Kaxholmen söndagen den 22 april. 
Det blir sånger på både engelska och svenska och vi kommer 
mestadels att öva in låtar utan noter. Vid övningarna på vardag-
kvällarna är det drop-in-fika & mingel från 18. Därefter börjar 
körövningen 18.30 prick.
Frågor? Anmälan?
Vi kräver ingen anmälan, men det vore jättebra att veta om du vill 
vara med så vi kan planera bättre! Ange i så fall e-mail och mobil-
nummer till: gustafssonmaria@telia.com eller 0701710669

Retreat för barn och vuxna, Kuvarp 4-6 maj 
Den 4-6 maj bjuder vi in till en retreat för barn och vuxna i 
Kuvarp, Norra Unnaryd. Retreaten är ett tillfälle för dig som vill 
stanna upp i vardagen och bara vara. Vi kommer tillsammans för 
att få möjlighet att möta oss själva, varandra och Gud. Det blir tid 
för gemenskap, avskildhet, måltider, lekar, stillhet, andakt, natu-
rupplevelser, eftertanke, tystnad. Vi möts fredag kväll till söndag 
efter lunch. Kostnaden för helgen är 600 kronor/ vuxen och 300 
kronor/ barn. Om du upplever kostnaden som ett hinder för dig 
att delta - ta kontakt med Frida Hellsing.

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


