
Anslagstavlan

Ledigheter

Smått & gott från

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: Pelle Andersson 0706-89 07 98
Tonår Åk 7 och uppåt
Fredagar 19-23 i Brokyrkan
Kontakt: Alma Åkesson, 076-635 12 23

Fredagschill Åk 4-6
Fredagar 16-17.30 i Brokyrkan
Kontakt: Alma Åkesson, 076-635 12 23
Bönegrupp Är du 15+ och intresserad av 
att ta del i en bönegrupp, kontakta Alma 
Åkesson, 076-635 12 23
Sportkvällar Söndagar 18.00 på Liljehol-
men. Linnéa Karlsson, 073-818 49 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 grupperBön- & offerdagar  

5 septemer för församlingen 

17 oktober för equmenia nationellt  

28 november för församlingen

OBS Nya nycklar! OBS  
Kyrkan kommer få nya lås. Det blir 
ett halvdigitalt nyckelsystem så vi 
slipper byta alla lås igen om någon 
nyckel förkommer i framtiden. Vi 
inför en depositionsavgift på 300 
kr per nyckel som återfås den dag 
nyckeln lämnas tillbaka. Alla över 
16 år som är medlemmar i försam-
lingen eller ledare i Equmenia kan 
få en egen nyckel. Du bedömer själv 
om du behöver en.  
19 september lämnar vi ut nya 
nycklar efter gudstjänsten. Därefter 
sker låsbytet. Kan du inte komma 
då är du välkommen att kontakta 
pastorn en annan tid.  
Du får gärna, men måste inte, 
lämna tillbaka din gamla nyckel. 

Höstmarknad 

utanför ICA Melkers 9/10 kl 10-13. 

Kom och handla då. Skänk gärna 

skördealster, bakverk och annat 

i förväg. Mer info: Alma Åkesson, 

Viktor Karlsson. 

Mässa inför vardagen har vi en söndagskväll i månaden i höst. Det är en enkel andakt där natt-varden är i fokus. I skrivande stund är det oklart när våra ekumeniska mässor återupptas. 

RPG drar igång 
sina träffar för daglediga i höst igen 
med program, servering, lotteri och 
andakt. Se kalendern. 

Äktenskapskurs  
Region Öst ordnar en digital kurs i höst 

på 7 måndagskvällar á två timmar för 

alla par som vill stärka sin relation. 

Mer info och anmälan: 

equmeniakyrkan.se/ost PRODAK 
Vi är nu inne på upploppet för 
insamlingen av pengar till alfabe-
tiseringsprojektet i Kongo. Vårt 
ekonomiska åtagande tillsammans 
med de övriga svenska vänförsam-
lingarna är slutfört i slutet av 2021.
Skänk gärna en gåva! Swish- och 
bankgirnummer finns på sista 
sidan i bladet.

Sören Johansson har ledig helg 12/9, 
31/10, 21/11. 
Alma Åkesson har ledig helg 19/9, 31/10. 

Vi lämnar nu sommaren bakom 
oss, där vi bland annat fick ha ett 
scoutläger över en helg. Trots en 
kall och regnig första kväll så bjöd 
resten av helgen på fint väder vi 
kunde njuta av på vår spårning och 
när vi paddlade. Både scouter och 
ledare nöjda och ganska trötta 
efter en lyckad helg.  

Ja, och nu är det äntligen dags 
för en ny termin och det finns 
mycket att se fram emot. Många 
roliga aktiver planerat till våra olika 
grupper men det händer även lite 
smått och gott i höst som kan vara bra 
att man hat lite koll på. 
25/9 Smulan Junior Kl 10-21. Lan för dem 
som är från åk 3 till åk 6. 
9/10 Höstmarknad utanför Melkers 
mellan kl 10 och 13.
10/10 Gudstjänst m scoutinvigning, kl 10

16/10 Ledardag. Mer information 
kommer. 
17/10 Årsmöte efter gudstjänsten. För 
alla medlemmar i Equmenia  
21/11 Tonår har ansvar för gudstjänsten.  
Nytt för den här terminen är att 
Fredagschill är från åk.4

Ny termin med mycket att se fram emot



Gudstjänster & Samlingar Gudstjänster & Samlingar

SEPTEMBER
12 Söndag 15 e trefaldighet
Ett är nödvändigt
10 Gudstjänst. Dop, Håkan Holgersson, 
Nils-Gunnar Wenhov. Även på Youtube. 

16 Torsdag 18.30 Informationsträff 
för konfirmander och föräldrar. 

19 Söndag 16 e trefaldighet
Döden och livet 
10 Gudstjänst. Kenneth Berrio García, 
Sören Johansson. Även på Youtube

Efteråt: Utlämning av nya nycklar till 
kyrkan, se sid 2. 

19 Inledningsgudstjänst på Equmenia-
kyrkans kyrkokonferens med förbön för 
vägledningsåret, sänds digitalt på  
Equmeniakyrkans Youtube och  
Facebook. Karin Wiborn. 

19-26 Equmeniakyrkans digitala 
kyrkokonferens. Be för vår kyrka! 
Följ själv med i VoteIT, Youtube och 
Facebook, info hittar du på 
equmeniakyrkan.se

23 Torsdag 14 RPG. Upptakt. Äntligen 
får vi träffas. Samtalet i centrum. 

25 Lördag 19 Internationell gudstjänst 
med förbön för missionsarbetare på 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens, 
sänds digitalt på Equmeniakyrkans 
Youtube och Facebook. Lasse  
Svensson. 

26 Söndag 17 e trefaldighet
Rik inför Gud
11 Ordinationsgudstjänst från Equme- 
niakyrkans kyrkokonferens. Joakim  
Hagerius. Vi ser sändningen tillsam-
mans i vår kyrka och har förbön m m på 
plats. 

19 Mässa inför vardagen

OKTOBER
2 Lördag Församlingsdag, mer info på 
sid 3.  

3 Söndag Den helige Mikaels dag 
Änglarna 
10 Gudstjänst. Nattvard,  
Sören Johansson.  Missionsfika

9 Lördag 10-13 Equmenias 
höstmarknad utanför ICA Melkers 

10 Söndag Tacksägelsedagen
Lovsång  
10 Gudstjänst för alla åldrar. Scoutinvig-
ning, Equmenias ledare, Alma Åkesson, 
Sören Johansson. Även på Youtube.

Andakt i coronatid 
Varje tisdag kl 10 i kyrkan, medtag 
fikakorg. 

Kyrkfika 
Tills vidare får man ta med sig en egen 
fikakorg till gudstjänsterna om inget 
annat står. När vi vet mer om utveck-
lingen i höst kan det ändras. 

16 Lördag 10-12 
Ladda – en för-
middag för alla 
ledare i församling 
och Equmenia. 

Mer info finns på: 
equmeniakyrkan.se/ost

17 Söndag 20 e trefaldighet
Att leva tillsammans 
10 Gudstjänst. Sören Johansson. 
Offerdag för Equmenia. 

Efteråt: Årsmöte för Equmenia  
Rimforsa. 

21 Torsdag 14 RPG i Brokyrkan. 
Hälsa för kropp, själ och ande. Birgitta 
Wallhagen. 

24 Söndag 21 e trefaldighet
Samhällsansvar 
10 Gudstjänst. Anita Berrio García,  
Sören Johansson. Även på Youtube.

19 Mässa inför vardagen

31 Söndag 22 e trefaldighet
Frälsningen  
10 Gudstjänst. Nils-Gunnar Wenhov. 
Missionsfika

NOVEMBER
6 Lördag Alla Helgons dag
Helgonen 
Ekumenisk minnesgudstjänst i Tjärstad 
kyrka. För tid, medverkande m m, 
se predikoturer och hemsida. 

7 Söndag Alla själars dag
Vårt evighetshopp
10 Gudstjänst. Nattvard,  
Sören Johansson. 

9 & 11 kl 14-16 eller 19-21. Nyspolad plan 
2.0 på Zoom. Region Öst inspirerar och 
samtalar om församlingen efter pande-
min vid fyra likadana samlingar. Välj en 
tid! Se equmeniakyrkan.se/ost

14 Södag S före domssöndagen
Vaksamhet och väntan 
10 Gudstjänst. Eva Holm. Sören 
Johansson. Även på Youtube. 
Missionsfika.

18 Torsdag 14 RPG. Framtidens 
äldreomsorg i Kinda. Ida Björkman. 

21 Söndag Domssöndagen
Kristi återkomst 
10 Gudstjänst med Chill och Tonår. 
Alma Åkesson, Edvin Greneskog. 

19 Mässa inför vardagen

28 Söndag 1 advent
Ett nådens år
10 Adventsgudstjänst. 
Sören Johansson m fl. 
Offerdag för församlingen. 
Även på Youtube. 

DECEMBER
2 Torsdag 14 RPG i Brokyrkan. 
Adventsfest. Orkidéer i ord och bild. 
Sören Johansson.



Missionen i fokus

Man kan ana ljuset, men allt är inte tydligt än. Vissa älskar lugnet på morgonen då 
en hel dag av förväntningar ligger framför. Andra vill helst snooza när man sovit 
för lite. Det kan vara en bild av nuläget. En del är trötta efter ett år som inte varit 
vilsamt. Andra har förhoppningar när många är vaccinerade. Men vi vet inte helt 
hur världen och församlingen kommer se ut efter pandemins akuta fas. Och var 
finns Gud i allt? 

Välkomna till en församlingsdag! Vi ska drömma om framtiden tillsammans och se 
hur improvisation kan vara djupt andligt. Möjlighet finns också att bara vara och 
vila tillsammans i gemenskapen. Vi kan prata om vad vi snubblar på i vår vandring 
med Gud och hitta fokus i andakt och bön.  

Var? Solviken vid Torpön, vandrarhem & konferens. 

När? 2 oktober. Vi samåker från kyrkan 9:30 och är åter ca 20. 

Mat? Vi bjuds på fika, lunch och middag. 

För vem? Alla medlemmar och andra som känner tillhörighet till Equmenia-
kyrkan Rimforsa. Alla åldrar är välkomna, även barn kommer att trivas. 

Kostnad? Du betalar det du har råd med och tycker det är värt, ett riktmärke är 
600 kr per vuxen. 

Ta med? Vi är både ute och inne, så ha kläder efter väder. 

Pandemin? Solviken har stora lokaler där det går att hålla avstånd och i oktober 
har restriktionerna lättats så att vi alla får samlas. 

Anmälan? Till pastorn, pastor@equmeniakyrkanrimforsa.se senast 22 sep. 
Ange även eventuell specialkost. 

Varmt välkommen till en dag av gryningsljus!

Gryning 2.0
Församlingsdag 2 oktoberMin telefon ringer. Det är pastor 

Dieu-Merci i Mukimbungu som vill höra 
om vi mår bra i Rimforsa. Vi växlar 
några ord om hur det är i våra respek-
tive församlingar. Och så ber jag: Kan 
du inte skriva lite om vad som händer i 
Mukimbungu församling just nu? 

I början av juli avslutade man årets 
kurser i PRODAK. De som studerat på 
nivå 1 och 2 fick sina diplom. Nu väntar 
en ivrig skara på att få börja studera 
på nivå 3. Det är nu man får läsa längre 
texter, och nu man får lära sig hur man 
startar ett litet företag. 

Juli och augusti är de månader då 
man har mer tid för annat än arbete, 
arbete, arbete. Det är torrt och det är 
svalare (en del tar på sig en extra tjock 
jacka mot kylan, som är ca +22 grader).  

Mukimbungu församling har ofta 
veckoslutsmöten. De förläggs till olika 
byar i den stora kommunen. Folk kan 
komma vandrande en mil eller mer för 
att vara med.

I början av augusti hade man en stor 
dophögtid med många deltagare. 32 
personer, mest ungdomar, döptes och 
gick med i församlingen. Man ordnar 
också aktiviteter för ungdomarna, t ex 
fotbollsmatcher (mest för pojkar) och 
ett slags danstävlingar där det är flickor 
som deltar.

I slutet av augusti var församlingen 
inbjuden till Kibunzi – en välplanerad 
fd missionsstation som ligger ca 1,5 
mil från Mukimbungu på andra sidan 
Kongofloden. Förutom gemenskapen 
ville man också få inspiration och idéer. 

Ett 80-tal av församlingens medlemmar 
deltog i besöket. 

Just nu förbereder sig församlingen 
för en stor bönekonferens den 11-12 
september i den stora byn Mbanza 
Nsanda vid Kongoflodens strand. Sen 
fortsätter man med en tacksägelsehelg 
2-3 oktober.

Det blir många möten, men som ni 
förstår av de olika namnen förlägger 
man samlingar på en rad olika platser.
Det är flera mil från norr till söder och 
från öster till väster. Har man inte råd 
att ta en mc-taxi, så får man gå.

Ett sorgebud kom i slutet på augusti. 
Evangelisten i Kasi avled efter en tids 
sjukdom. Han efterlämnar fru och barn. 
Det är församlingen som står för en 
evangelists begravningskostnader. För 
detta har man nu fått sätta sig i skuld.

Men pastor Dieu merci avslutar ändå 
med: ”Men i allt detta har Herren vand-
rat tillsammans med oss, och vi kan 
vittna om Hans väldiga makt!” 

Missionskommittén gm Maj-Lis

En hälsning från vår vänförsamling

Pastorn och Kilombokören från Mukimbungu 
på turné i Kibunzi.



Programblad hösten 2021
RIMFORSA

Gryningsljus

Gamla hemsidan 
och mejlen 
försvinner

Kalmarvägen 40 • 590 43 Rimforsa
0494-200 89 
info@equmeniakyrkanrimforsa.se

Pastor
Sören Johansson 070-578 65 63
pastor@equmeniakyrkanrimforsa.se

Vice församlingsföreståndare 
Håkan Holgersson 070-592 52 58
hallstadhakan@hotmail.com

Ordförande
Ann-Louise Gustafsson 076-832 06 04
algustafsson65@gmail.com

Vice ordförande 
Tomas Vestlund 070-309 58 58  
tomas@westlundarna.se

Ungdomsledare 
Alma Åkesson, 076-635 12 23 
ungdomsledare@equmeniakyrkanrimforsa.se

Ungdomsrådets ordförande
Viktor Karlsson 072-248 62 28
equmenia@equmeniakyrkanrimforsa.se

Församlingens bankgiro: 5403-5027
Swish till församlingen 123 570 06 46

Equmenias bankgiro: 5644-9721
Swish till Equmenia 123 44 66 348

Mukimbungu bankgiro: 5296-8732
Mukimbungu Swish 123 272 55 54

www.equmeniakyrkanrimforsa.se

en församling för hela livet 
där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

RIMFORSA

På Facebok och Youtube finns vi på equmeniakyrkanrimforsa

Den tidigaste morgon jag gått upp 
är nog kl 1. Då väcktes jag i en 
buss bredvid Katarinaklostret vid 

Sinaiberget. Sedan vidtog en nattlig 
bergsbestigning där vi gick 700 höjdme-
ter uppåt i mörkret för att komma till 
toppen före gryningen. Det sades att 
soluppgången i öknen sedd från Moses 
berg är speciell. Trötthet och alla kios-
ker som sålde läsk till alla andra turister 
förtog en del av upplevelsen. Men visst 
var det vackert att se gryningsljuset 
vid horisonten komma till den ena 
bergskammen efter den andra och till 
slut till oss. Sedan dröjde det inte länge 
förrän man såg en kant av solen och 
strax badade vi i dagsljus. 
     Man behöver inte ha varit på ett berg 
i Egypten för att veta att gryningsljuset 
är speciellt. Det vet alla som gått upp 
tidigt för att fota, fiska eller njuta av 
naturen på något annat sätt. För några 
veckor sedan hade våra scouter ett 
läger som hette Gryning. Det namnet 
rymmer de olika känslor och bilder som 
väcks i oss av tidiga morgonar. Några 

älskar att gå upp tidigt och vara ensam-
ma vakna i huset och njuta av lugnet 
när en hel dag ligger framför. Andra är 
fortfarande inte helt utvilade och vill 
gärna ligga kvar i sängen en stund till. 
I gryningsljuset syns inte allt klart än, 
men vi kan ändå ha förhoppningar och 
farhågor för den nya dagen.  
     Gryningen kan också vara en bild 
på den tid vi lever i nu. Det verkar som 
att pandemin klingar av nu när många 
är vaccinerade, åtminstone i Sverige. 
Många har stora förväntningar att den 
här höstterminen blir mer som vanligt. 
En del är också trötta efter ett år som 
varit allt annat än vilsamt. Men vi vet 
ännu inte helt hur världen kommer att 
se ut efter pandemin, eller hur länge 
den dröjer sig kvar. Efter alla restriktio-
ner kommer vi delvis till en ny tillvaro 
där vi får hitta ett nytt normalt. 

Låt mig var morgon möta din 
trofasthet, ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå, 
jag sätter mitt hopp till dig. Ps 143:8

Sören Johansson, pastor

Som du nog vet har vi ett nytt domän-
namn sedan ett tag, equmeniakyrkan-
rimforsa.se. Där finns vår hemsida och 
våra mejladresser. 

Den gamla hemsidan och de gamla 
e-postadresserna har fungerat under en 
övergångstid, men nu är det slut med 
det. Efter 13 september får du felmed-
delanden om du försöker mejla eller gå 
in på gamla hemsidan. I så fall behöver 
du uppdatera ditt bokmärke eller din 
adressbok i ditt mejl-system. Aktuella 
adresser ser du i rutan nedan.

Konfirmation
Klara Borg, Saga Borg, Edvard  
Bönner, Nils Fälth, Valdemar 
Hamberg, Ronja Kernell, Ellen 
Lindsmyr, Emma Vidar, Olle Viklund 
och Filippa Åhman konfirmerades 
29 augusti i Brokyrkan.

Konfa
Går du i åttan i höst? Då är konfa för 
dig! Vi ses på torsdagar efter skolan och 
pratar om livet, Gud och så’nt. För mer 
info och anmälan kom till kyrkan den 16 
september 18:30 eller prata med Sören 
och Alma. 


