
Anslagstavlan Smått & gott från
Hbtq i församlingen Den 12 mars får vi besök av Johan Einarsson, vår regio-nale kyrkoledare. Han predi-kar i gudstjänsten och efter en kyrklunch leder han oss i samtal om hbtq i församling-en, utifrån ett material som Equmeniakyrkan tagit fram. Vill du läsa på i förväg finns det på equmeniakyrkan.se 

Våffelfika
Den 26 mars är det inget kyrk-
fika i kyrkan. Istället träffas vi 
i några hem där det bjuds på 
våfflor. Vill du bjuda hem några 
andra får du gärna anmäla det 
till pastorn senast 22 mars. Vid 
gudstjänsten fördelas deltagar-
na på olika hem. 

Ledigheter
Sören Johansson har ledig helg 

19 mars, 16 april, 21 maj. 

Eleonore Näslund har ledig helg 

19 mars, 2 april, 21 maj. 

KONFA
Be för våra fem konfirmander 
och för ledarna. 

  

Fagning Hallstad ängar Att värna vår miljö är viktigt och nu har du chansen att göra det på ett konkret sätt när vi vår-städar naturreservatet lördag 22 april. Detta är samtidigt en viktig ekonomisk intäkt för Equmenia. Ta med fikakorg och räfsa om du har. Equmenia bjuder på korvgrillning till lunch. Alla är välkomna, så ta med grannar och vänner till en härlig dag i naturen. A Rocha
är en internationell kris-
ten miljöorganisation där 
lokala grupper bl a konkret 
sköter naturreservat. 29 
april får vi besök av dem 
hela dagen. Det blir bl a 
guidning på Hallstad ängar 
och föredrag i kyrkan. Mer 
info kommer senare.

Bön- & offerdagar  
12 mars för pastors- och 
diakonutbildning.  
9 april för församlingen.  
30 april för mission i 
Sverige. 

Söndagsskola
Vid varje förmiddagsgudstjänst under 
terminen.
Spårare Åk 1-3
Tisdagar 18-19.15 udda veckor 
Kontakt: Anne-Louise Gustafsson,  
0768-32 06 04
Upptäckare Åk 4-6, Äventyrare Åk 7-9
Onsdagar 18.30-20.00
Kontakt: Nilla Ekenvärn, 073-031 20 55
Tonår Åk 7 och uppåt
Fredagar 19-23 i Equmeniakyrkan. 
Kontakt: Eleonore, 073-075 30 15

Fredagschill Åk 4-6
Fredagar 16-17.30 i Equmeniakyrkan
Kontakt: Eleonore, 073-075 30 15
Bönegrupp Är du 15+ och intresserad 
av att ta del i en bönegrupp, kontakta 
Eleonore Näslund, 073-075 30 15
Brädspelsgrupp åk 7-uppåt, fokus gym-
nasiet-uppåt. Möts då och då. Kontakt: 
Anders Wilzén, 072-229 29 17
Filmgrupp åk 7-uppåt. Möts då och då.  
Kontakt: Anders Wilzén, 072-229 29 17

Equmenias grupper

Vårterminen är igång och det 
innebär ett intensivt schema 
av aktiviteter och samlingar. 

Redan den 10-11:e mars kommer vi 
på Fredagschill att ha en hajk. Jag 
och Johanna lagar mat, Viktor och 
Kjell står för andakt och lite akti-
viteter och vi tror att dessa dagar 
kommer att bli fantastiska. 

Den 12:e mars får vi besök av 
Johan Einarsson som efter guds-
tjänsten kommer att prata om 
hbtq+ frågor. Det blir också gemen-
sam lunch – så för er ungdomar där 
ute som letar efter en gudstjänst 
att gå på så rekommenderar jag 
verkligen just denna. 

Vi kommer också åka på lite läger 
och dylikt, bl a ett skidläger i Sälen 
tillsammans med Mjölby på påsk-
lovet. Det blir utförsåkning, varm 
choklad i backen, gemenskap och 

förhoppningsvis roliga filmklipp när 
vi alla ramlar och har oss – superkul 
med andra ord och även andakter 
och tid med Gud såklart!

Förutom skidlägret kommer även 
jag och våra fantastiska konfirma-
tionsledare att åka på ett läger, 
traditionsenligt, på Östgötagården. 
Scouthajk, fagning av Hallstad 
ängar och andra utomhusaktiviteter 
för barn och unga på både Fredags-
chill, Tonår, Bönegrupp och Scout 
kommer att äga rum. 

Vi ska också ta in anmälan inför 
Groowe (tonårsläger på Klintagår-
den där man badar och umgås på 
Öland under v.31) där jag sitter med 
i ledar- och planeringsgruppen samt 
Scoutlägret Portal23 (ett region- 
scoutläger för alla under v.32).

Eleonore Näslund, 
ungdomsledare
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Vardagsandakt 
Välkommen på vardagsandakt 
varje tisdag kl 10 i kyrkan. Vi inle-
der med sång och ljuständning i 
kyrksalen. I församlingssalen fort-
sätter vi med textläsning, samtal, 
förbön och enkelt kaffe. 

MARS
3 Fr  19 Världsböndagen firas i 
Brokyrkan.”Jag har hört om er tro.” 
– Kvinnor i Taiwan.  

5 Sö 2 i fastan, Den kämpande tron.  
10 Gudstjänst. Nattvard, sång 
Annika Davidsson. Sören
Johansson. Missionsfika (6)

12 Sö 3 i fastan, Kampen mot 
ondskan. 
10 Gudstjänst, bön- & offerdag för 
pastors- & diakonutbildning. Sören 
Johansson, Johan Einarsson. Även 
på Youtube. Kyrklunch (styrelsen 
ordnar). Efteråt: Samtal om hbtq i 
församlingen. Johan Einarsson. 

19 Sö Midfastosönd, Livets bröd.   
18 Mässa inför vardagen. Nils-
Gunnar Wenhov, musik Nilla 
Ekenvärn & Anna Johansson. 

21 Ti 10:30 Andakt på Västerliden

23 To 14 Trivselträff för daglediga, 
RPG i Brokyrkan. Källor till livsgläd-
je, Lisbeth Stigemyr. 

26 Sö Jungfru Marie bebådelsedag, 
Guds mäktiga verk.  
10 Gudstjänst, barndop. Sören Jo-
hansson. Även på Youtube. Våffel-
fika hemma hos varandra.  
17 Bildarmöte för föreningen 
Mukimbungugruppen i Sverige i 
Linnékyrkan, Kisa.  

APRIL
2 Sö Palmsönd, Vägen till Korset.  
10 Gudstjänst för alla åldrar tillsam-
mans med Brokyrkan. Söndags-
skolorkestern, Joseph Sverker, 
Sören Johansson, Tobias Jansson m 
fl. Kyrklunch.  
Efteråt: Samling om barn och 
andlighet för föräldrar och andra in-
tresserade, Joseph Sverker, ekume-
niskt. Egna aktiviteter för barn. 

4 Ti 19 Stilla stund i stilla veckan. 
Instrumentalmusik & bön, Kenneth 
Berrio García m fl.

6 Skärtorsdagen, Det nya förbundet.  
19 Skärtorsdagsmässa. Nattvard, 
konfirmander, Eleonore Näslund, 
Sören Johansson. 

7 Långfredagen, Korset.  
10 Långfredagsgudstjänst. 
Nils-Gunnar Wenhov. Musik: 
Mikael Wenhov.

9 Sö Påskdagen, Kristus är 
uppstånden.  

10 Påskgudstjänst. Offerdag för 
församlingen. Sören Johansson.  
Även på Youtube. Kyrkfika (7)

10 Må Annandag påsk, Möte med 
den uppståndne.  
10 Gemensam vandring, samling vid 
kyrkan, medtag fikakorg. 

11 Ti 10:30 Andakt på Västerliden

16 Sö 2 i påsktiden, Påskens vittnen.  
10 Gudstjänst, barnvälsignelse. 
Håkan Holgersson. Missionsfika (1)

17 Ti 10:30 Andakt på 
Västerliden, nattvard. 

20 To 14 Trivselträff för daglediga, 
RPG. Vänner emellan, information 
om organisationen, modevisning. 

22 Lö 09 Fagning av Hallstad ängar. 
Medtag fikakorg, räfsa. 

23 Sö 3 i Påsktiden, Den gode 
herden.   
18 Mässa inför vardagen.

29 Lö 9:30 Samling på Hallstad 
ängar med A Rocha. Andakt, Håkan 
Holgersson guidar i naturreservatet. 
Ta med fikakorg. Lunch för anmäl-
da, ute eller inne.  
14 Föredrag i Equmeniakyrkan om 
den kristna miljöorganisationen A 
Rocha. Magnus Köpman m fl.  

Kväll: Ev möte med Nsimba Anders-
son, Kongo-Kinshasa.

30 Sö 4 i påsktiden, Vägen till livet.  
10 Gudstjänst, bön- och offerdag för 
mission i Sverige. Manskör, Jörgen 
Tholander. Även på Youtube. 
Kyrkfika (2)

MAJ
2 Ti 10:30 Andakt på Västerliden, 
nattvard. Håkan Holgersson.

7 Sö 5 i påsktiden, Att växa i tro.  
10 Gudstjänst, nattvard. Musik: 
Jan Hultman, PG Gustafsson, Johan 
Järnland, Kenneth Berrio García. 
Sören Johansson. Missionsfika (3)

14 Sö Bönsöndagen, Bönen.  
10 Gudstjänst. Kören Viva Voce från 
Torpa, Anna Langlott, Sören Johans-
son. Även på Youtube. Kyrkfika (4)

18 To Kristi himmelsfärds dag, Herre 
över allting.  
07 Gökotta på Hallstad ängar. Sören 
Johansson.  

21 Sö Söndagen före pingst, 
Hjälparen kommer.  
18 Mässa inför vardagen. Håkan 
Holgersson, Nils-Gunnar Wenhov. 

23 Ti 10:30 Andakt på Västerliden
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Från styrelsen

Missionen i fokus

Medlemsärenden
Emma Asp hälsades välkommen 
som ny medlem på bekännelse i 
gudstjänsten den 12 februari. 
Roland & Bibbi Sjögren har gått 
ur församlingen för att bli aktiva i 
Svenska kyrkan.

Begravningsgudstjänst 
för Bertil Fransson hölls i Equme-
niakyrkan den 9 februari. 
Officiant var Håkan Holgersson. 

Församlingsboken

24 On 08:45 RPG ordnar en resa till 
Ydrebygden tillsammans med Skeda 
RPG. Info & anmälan Reidun Anund, 
073-091 90 19.

28 Sö Pingstdagen, Den heliga 
Anden.  
10 Gudstjänst för alla åldrar. 
Märkesutdelning för scouterna, 
Equmenias ledare, Eleonore Näs-
lund, Sören Johansson. Kyrkfika (5)

JUNI
3 Lö 17 Fest i Brokyrkan för kon-
firmanderna och deras familjer. 

4 Sö  Heliga trefaldighets dag, 
Gud – Fader, Son och Ande.  
10 Konfirmationsgudstjänst, 
nattvard. Konfirmanderna, Eleonore 
Näslund, Agnes Johansson, Sören 
Johansson, Fredrik Lindé. Kyrkfika (6)

Kyrkan i Mukimbungu måste få nytt tak
Det har inte gått mer än tolv år 
sedan den kyrka i Mukimbungu 
vi varit med om att finansiera 
invigdes. Vi har fått rapporter om 
att det regnar in och den delega-
tion som besökte Mukimbungu 
i oktober kunde med egna ögon 
se rosten och hålen på flera ställ-
en i taket och hur det såg ut inne 
i kyrkan efter ett tropiskt regn,. 
Vattnet rinner nerför väggarna 
och pastorsexpedition står under 
vatten. Om inget görs kommer 
hela byggnaden att bli förstörd.

En byggnadsingenjör från 
Kinshasa har varit på plats och 
inspekterat taket och han kon-
staterar att taket inte går att 
reprarera utan behöver bytas. 
Kostnadsberäkningen för detta 
är ca 130.000 kronor.

Mukimbungugruppen har be-
slutat att detta är ett prioriterat 
område att samla in pengar till 
och det behöver göras till juni 
så att ett nytt tak kan komma 
på plats innan nästa regnperiod 
inträffar. Idag finns ca 65.000 
på kontot och vi behöver alltså 
samla in lika mycket till under de 
närmaste månaderna.

Bildande av förening
Som vi tidigare informerat om 
kommer Mukimbungugruppen 
att bli en ideell förening med de 
fyra svenska vänförsamlingarna 
som medlemmar. Ett bildarmöte 
kommer att hållas i Linnékyrkan, 
Kisa den 26 mars.

Besök från Kongo
Om allt går som planerat med 
visum m m kommer Equmenia-
kyrkans representant i Kongo, 
Nsimba Andersson, att besöka 
Sverige i april och även oss.

Brunnsborrning
Arbetet med att borra brunn 
på fältet i Kasi är nu i full gång. 
Mer info finns på anslagstavlan i 
kyrkan.

Inga-Maj H Gustafsson
har lämnat oss i sorg och saknad. 
Inga-Majs insatser för vänför-
samlingssamabetet med Mukim-
bungu var ovärderliga. Utan 
henne hade samarbetet inte 
blivit så bra som det idag är. Vi 
tackar Gud för Inga-Maj och lyser 
frid över hennes minne.

Till alla medlemmar 
Här kommer en hälsning från 
församlingens årsmöte. Ett av alla 
beslut den dagen var att skicka en 
hälsning till just dig. Efter några år 
av digitala årsmöten var det roligt 
att få sitta tillsammans omkring 40 
personer i samma rum. 

Årsmötet beslutade att vi ska 
fortsätta med den princip vi haft 
i några år för Equmeniakyrkans 
offerdagar, alltså att avsätta en 
summa i budgeten som försam-
lingen garanterar, även om det 
kommer in mindre i insamlingen. På 
så sätt säkerställer vi att vi fullgör 
vår del av ansvaret för Equmenia-
kyrkans mission. Vi medlemmar bör 
fortsatt prioritera offerdagarna i 
vårt givande så att de budgeterade 
summorna kommer in och helst 
överskrids. Årsmötet avsatte även 
en del pengar till IT-utrustning. I 

övrigt antogs budgeten. 
Vid årsmötet avgick Håkan Hol-

gersson efter många år som försam-
lingens vice föreståndare. Han fick 
församlingens uppskattning och 
erforderlig avtackning tillsammans 
med Roy Lindhout som slutade i 
styrelsen. Ny vice föreståndare är 
Jan Hultman. I övrigt skedde valen 
efter valberedningens förslag, med 
några kompletteringar. 
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en församling för hela livet 
där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

RIMFORSA

På Facebook och Youtube finns vi på equmeniakyrkanrimforsa

Be för världens skull! 

Barn och andlighet
Enligt barnkonventionen har barn rätt till 

en andlig utveckling. Vad innebär det? Hur 
kan man svara på barns frågor om Gud och 
andlighet? 

Joseph Sverker har skrivit om barns frågor 
i boken Undrar om Gud : en bok för nyfikna. 
Den 2 april kommer han hit. Först pratar han 
i en gudstjänst för alla åldrar som är gemen-
sam med Brokyrkan. 

Sedan fortsätter vi dagen med lunch och 
två ekumeniska samlingar, barnaktiviteter i 
ett rum och föredrag av Joseph om barn och andlighet i ett annat.

Det finns 
mycket nöd i 
världen. Det 

är krig, konflikter, 
jordbävningsoffer, 
gängkriminalitet, 
fattigdom, klimat-
förändringar och 
miljöförstöring. Det 
finns mycket att be 
för – för världens 
skull. 

När detta programblad kommer 
ut är vi inne i fastan inför påsk. Equ-
meniakyrkan har i år utlyst dessa 40 
dagar till en period av bön och fasta 
för världens skull. De nationellt 
anställda ges möjlighet att dagligen 
ta en bönepromenad på 30 minuter. 
Man uppmuntrar församlingarnas 
anställda och medlemmar att också 
ansluta sig, så att vi blir en stor 
rörelse av människor i samtal med 
Gud. Varje dag under fastan kom-
mer man lägga upp ett nytt böne-
ämne i Equmeniakyrkans sociala 
medier. Det kan man prata med 
Gud om på sin bönepromenad eller 
be för på andra sätt – för världens 

skull. 
Jesus säger ”när 

ni fastar...” Han 
verkar se bön och 
fasta som något 
naturligt. Man kan 
fasta genom att en 
period avstå från 
något; viss mat, all 
fast föda, medier, 
smink och rakning, 
konsumtion, godis, 

skärmar... Syftet är att byta fokus 
en period, så att man lägger mer av 
sin tid, energi och ekonomi på Guds 
rike, på att lyssna, be och ge. Vi 
föreslås vara kreativa i vår bön och 
t ex dela böneämnen i sms-grupper 
eller att dela upp fastan i försam-
lingen. Om du fastar från mat, så 
berätta gärna det för pastorn, så vi 
ser hur många dagar vi tillsammans 
får ihop av bön och fasta – för värl-
dens skull. 

Låt oss tillsammans söka Gud – 
för världens skull – Ty Gud sände ... 
sin son till världen ... för att världen 
skulle räddas genom honom. Joh 3:17

Sören Johansson, pastor


