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Nej, detta är den fasta jag vill se:
Dela ditt bröd med den hungrige,

ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,

vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig

och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.

(Jes 58:6-8)
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Jag älskar fina saker. Små porslinskannor, skålar 
i grönt glas, gammaldags lampor, böcker med 
vackra bilder, blommiga koppar med fat... Allt 
möjligt, bara det är fint. Just skålar, fat och vaser 
är jag nog extra svag för. Numera har jag många i 
mina välfyllda skåp. De flesta inköpta på loppis. 
Och även att jag har mer än jag behöver händer 
det att jag gör nya fynd. 

Ofta kan jag verkligen uppskatta de fina (och för-
hoppningsvis användbara) sakerna jag har samlat 
på mig. Men ibland känner jag bara: Hjälp, det 
är för mycket!! 

Också av det ”goda” kan vi få mer än nog. Det 
gäller det mesta i livet. Det är inte bara skåpen 
där hemma som kan vara för välfyllda, utan 
också våra dagar, hela tillvaron. Även om det 
mesta som står uppskrivet i almanackan är roliga, 
positiva och spännande saker kan vi få svårt att 
njuta, just för att det är för mycket.

Det är därför fastan kommer som ett erbjudande. 
Fastan, som ger oss tillfälle att avstå något. Inte 
alltid vilja ha mer, göra mer, vara mer. 

Ofta har fastan handlat om mat, men det kan 
även handla om att avstå något annat: Aktivite-
ter, konsumtion, skärmar, sötsaker, underhåll-
ning, bilkörning, långa varma duschar… 

Att skala av kan hjälpa oss att uppskatta det vi 
faktiskt har. Vårt Nej till något, blir ett Ja till 
något annat. 

När jag fastade från sociala medier ett år blev det 
ett nej till en hel del fina bilder från bekan-
ta, men ett ja till att vara närvarande för de 
människor jag rent fysiskt hade omkring mig i 
rummet, i stunden. Att säga nej till att hand-
la nya prylar, kan bli ett ja till en mer hållbar 
livsstil, och ett ja till att skänka pengarna till den 
som mer behöver dem.

I Bibeln är det tydligt att fastan inte bara rör 
mig själv och förhållandet till mat, utan att det 
också handlar om våra sociala kontakter och vårt 
ansvar för vår omgivning. (Jes 58:6-11) 

Genom att avstå något skapas utrymme för det 
som är viktigare: Tid att fördjupa relationen till 
Gud, vänner och familj, Ekonomiska möjligheter 
att hjälpa någon i nöd, Tillfälle att njuta och vara 
glad över det som är gåvor i livet, t.ex. fågelsång 
vid en vitsippsbacke. 

Ja tänk ändå, vilken chans och möjlighet det 
bor i fastan! Jag ser den 
inte som ett krav, utan 
som en inbjudan. En 
inbjudan till reflektion, 
närvaro, solidaritet och 
tacksamhet. 

Vad längtar du efter att 
ha, eller göra, mindre?

/Frida Hellsing, pastor

Eftertankar

Någon att samtala med?
Vi tror på det personliga samtalet! En möjlighet att berätta om livet som det är 
och dela det med någon som vill lyssna. Vi samtalar gärna om allt det som hör livet 
till och har avgett tystnadslöfte. Ring någon av oss personal i kyrkan, eller skicka ett 
sms eller mejl så bestämmer vi en tid. 

/Personalen i kyrkan: Andreas Sköldmark, Frida Hellsing och Melina Tengblad
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Mars
1 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. (Kyrkan är öppen för 
stillhet och enskild bön från kl 18.00)

2 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Fredrik Blomqvist berättar och 
visar bilder från sina äventyr med Göran Kropp. 
Lokal: Pingstkyrkan, Kaxholmen.

5 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Medverkande: 
Andreas Sköldmark, Charlotte Rosengren m.fl. 
Sång: Rosie Gard

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

7 tisdag 19.00 
Tillbedjan och lovsång – hjärtats bön med 
tonernas hjälp. Välkommen till en stund då vi 
ber och sjunger tillsammans. Vid pianot: Dan 
Rosengren.

8 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. (Kyrkan är öppen för 
stillhet och enskild bön från kl. 18.00)

12 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkan: Frida Hellsing m.fl. 
Sång och musik: Helena och Per-Johan Ask

15 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. (Kyrkan är öppen för 
stillhet och enskild bön från kl. 18.00)

19 söndag 10.00 
Gudstjänst med danstema. Medverkan: 
Melina Tengblad, Frida Hellsing och dansare i 
olika åldrar.

20 måndag 19.00 
En kväll om en hållbar trädgård, med 
trädgårdsarkitekt Pia Hedenblad. OBS i Equme-
niakyrkan i Huskvarna. Mer info sid. 6

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

22 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. (Kyrkan är öppen för 
stillhet och enskild bön från kl. 18.00)

25 lördag 10.00-11.00  
Barnkör. Se inforuta

26 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkan av barn och personal 
från Smulans förskola, Andreas Sköldmark m.fl. 
Insamling till Equmeniakyrkans internationella 
arbete. 

29 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. (Kyrkan är öppen för 
stillhet och enskild bön från kl. 18.00)

18-19 lördag-söndag  
Danshelg. För alla som tycker om att 
dansa! Helgen startar lördag kl 14 och 
avslutas i och med söndagsgudstjänsten som 
blir i dansens tema. Övernattning i kyrkan 
för den som vill! Anmäl dig till Melina: 
076-145 02 09.

Välkommen att vara med  
i vårens barnkörprojekt!
För alla barn födda 2010-2017

När? Övning lördag 25 mars, 1 april, 15 
april, 22 april kl 10-11 och söndag 23 april 
kl 9-9.45

Uppsjungning kl 10 i Gudstjänst med alla 
åldrar söndag den 23 april

Var?  I Equmeniakyrkan, ingång i källarvå-
ningen

Vad? Mest sång, men också dans, lite lek 
och en kort bibelberättelse

Alla föräldrar som vill sitta ner och ta en kopp 
kaffe under tiden är välkomna att stanna. 
Hoppas vi ses!

Om ditt barn är intresserat av att vara med, 
skicka gärna ett sms till Märta Wändal tel 
0735 21 19 67. Skriv gärna med ditt barns 
ålder! 
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April
1 lördag 10-13 
Barnloppis/bytardag. Stor barnloppis, allt 
från kläder och skor till böcker, leksaker, sportar-
tiklar m.m. till barnen. Betalning med Swish.

1 lördag 10.00-11.00  
Barnkör. Se inforuta

2 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Medverkan: Andreas 
Sköldmark, Robert Burman m.fl. Sång: Karin 
Kiland

3 mån 19.00  
Stilla stund. Med textläsning och musik.

4 tisdag 19.00  
Stilla stund. Med textläsning och musik.

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

5 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. (Kyrkan är öppen för 
stillhet och enskild bön från kl. 18.00)

12 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

13 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Härlig 50- och 60-tals nostalgi 
med Patrik Zander. Lokal: Landsjökyrkan.

15 lördag 10.00-11.00  
Barnkör. Se inforuta

16 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkan: Lisbeth Rubensson, 
Anders Sandberg m.fl. Musik: Spelvännerna från 
Vaggeryd

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

22 lördag 10.00-11.00  
Barnkör. Se inforuta

22 lördag 9.00  
Vårstädning och gemenskap. Se inforuta.

23 söndag 10.00 
Gudstjänst. Vi firar gudstjänst med alla åldrar. 
Medverkan: Frida Hellsing, Andreas Sköldmark 
m.fl. Sång av barnkör under ledning av Märta 
Wändal 

26 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

30 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkan: Andreas Sköldmark, 
Kirsten Björnlinger m.fl. 
Insamling till Equmeniakyrkans internationella 
arbete. OBS! Egen fikakorg till kyrkkaffet.

30 söndag 18.00 
Valborgsfirande vid Hunnerydsbadet. Mer 
info på sid. 6

Påskens Gudstjänster
Vi följer påskens händelser genom läsningar 
ur Johannesevangeliet, skuggspelsge-
staltning, sång och musik, böner m.m. 
Medverkan av församlingens anställda och 
medlemmar i olika åldrar.

6 skärtorsdag 19.00  
Nattvardsgudstjänst. ”Ett nytt bud 
ger jag er: att ni skall älska varandra.”

7 långfredag 10.00 
Gudstjänst. ”Men nu är mitt rike av 
annat slag.”

9 påskdagen 10.00 
Gudstjänst. »Frid åt er alla. Som Fadern 
har sänt mig sänder jag er.« 



Equmeniakyrkan mars-maj 5

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

3 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

4 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Vi gästas av Wetterbrass och 
Second Hand Brothers! Lokal: Allianskyrkan 
Skärstad. 

7 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Medverkan: Andreas 
Skäldmark, Rosie Gard m.fl. I samband med 
kyrkfikat är det församlingsmöte. 

10 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

14 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkan: Niklas Hallman, 
Frida Hellsing m.fl.

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

17 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus. 

21 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkan: Frida Hellsing m.fl.

24 onsdag 18.00 
”Andrum” med en kort andakt kl 19.00. 
Kyrkan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus. 

28 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkan: Andreas Sköldmark, 
Karin Sturm m.fl. Insamling till Equmeniakyr-
kans internationella arbete. 

31 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

Juni
1 torsdag 14.30  
Träffpunkten. Korvgrillning. Christer Möller 
och Anders Ruberg bjuder på underhållning och 
allsång. Lokal: Museiparken Hembygdsmuseet i 
Kaxholmen.

4 söndag 10.00  
Nattvardsgudstjänst. Medverkan: Andreas 
Sköldmark m.fl.

11 söndag 10.00  
Gudstjänst. Medverkan: Frida Hellsing m.fl.

VÅRSTÄDNING OCH GEMENSKAP   
22 april

Vi gör kyrkan fin både inne och ute. Dagen börjar kl. 9.00  
med morgonbön. Vi fikar tillsammans på förmiddagen  
och avslutar dagen med en gemensam grillbuffé. Grillarna  
tänds vid lunchtid. Ta med något gott att grilla, tallrik och  
bestick och något att sitta på. Vi serverar pastasallad,  
grillsås, bröd, dryck, kaffe och kaka. Detta till en kostnad  
på 100 kr och 50 kr för barn under 12 år. Under för- 
middagen kommer det erbjudas aktiviteter för barnen  
och några lotterier med växt-tema. "Kläder efter väder!”
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Sponsorer av detta nummer

VÄLKOMMEN ATT FIRA VÅREN MED OSS!
Kl 18-20 Tipspromenad, femkamp, korv- och hamburgare, musik, Grafitgrå öppet mm.
kl 20.00 Våreld, tal och körsång, insamling till Ukraina.
Aftonbön i Landsjökyrkan.

Arr: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, Äppledalen 

Hållbar och  
klimatsmart trädgård
Måndagen 20 mars 2023 19.00
i Equmeniakyrkan Huskvarna

Trädgårdsarkitekt Pia Hedenblad från Hedenblads Trädgård & 
Design AB, ger massor av praktiska tips på hur du kan göra skill-
nad i din egna trädgård. Både när det gäller växt- och materialval 
och hur man kan öka den biologiska mångfalden.
En klimatsmart trädgård kan bli mer lättskött och också minska 
behovet vatten på samma gång.
arr: Huskvarna Trädgårdsförening

Anmälan senast 15 mars till: andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se
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Uthyrning av 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. 
Vi har även ett torp med vindskydd som lämpar sig för hajker.

För bokning och mer information: 
För att hyra lokal i kyrkan, kontakta Christina Andersson på 076-80 55 689 
När det gäller sporthallen, kontakta Annie Rudenstam på 073-776 54 39
För österängstorpet, kontakta David Rudenstam på 070-7250856

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

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

Ungdomsledare 
Melina Tengblad 
tel: 0761-45 02 90 
e-post: ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ordförande 
Hasse Magnusson 
tel: 0706-019811

Anders Nordin  
tel: 070-337 64 33

Kassör 
Roger Siverth  
tel: 0707-24 62 58

BankGiro  
239-0565

Konto nr (Swedbank) 
81505-44108363

Swish 
123 551 21 16

Equmenia - barn och  
ungdomsarbete
Söndagsskola,  
från 4 år, söndagar under förmiddags-
gudstjänst
Klubb 10 12,  
för åk 4, 5 och 6, söndagar under för-
middagsgudstjänst
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
Smågrupper för unga,  
kontakta Melina Tengblad

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: Jacob Kiland
Foto omslagsbild: Oskar Kiland

EQUMENIA
Ordförande 
David Rudenstam 
tel: 070-725 08 56.

BankGiro 
525-2325

Swish 
123 123 74 03

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


