VÄLKOMMEN
till Equmeniakyrkan
Tåstorp, Rensvist
och Eggvena

Med önskan om en
Härlig och välsignad sommar!
PROGRAMBLAD
Juni, juli och augusti 2017

Equmeniakyrkan
Eggvena

Pastor
Brita Blomdahl
0513 - 10154, mobil 0738 -168461
brita@remmene-rensvist.se

Ordförande Björn Bengtsson
0322 – 628132, 0705 -281322
bjorn@eggvenabyggtjanst.se
Bankgiro: 309-4554
Swish 123 - 695 56 37

Ungdomsledare Viktor Berméus
0763-467896
viktor@remmene-rensvist.se

Rensvist

Kretsordförande
Björn Bengtsson
0705-281322
bjorn@eggvenabyggtjanst.se

Ordförande Birgit Rosén
0322 – 629124
birgitrosen@hotmail.com
Bankgiro: 957-4138
Swish 123-4716460

Kretskassör Egon Renulf
0322 – 629001, 0708- 687804
egon.renulf@gmail.com
kretsens bankgiro: 723-6433

Tåstorp
Ordförande Jenny Martinsson
0322 – 623233, mobil 0733-798444
jennymartinsson@telia.com
Bankgiro: 817-1720
Swish 123-5203419

Hemsida
www.remmene-rensvist.se
Equmenias ordförande
Markus Andersson
0702-2848885
markusandersson88@hotmail.se
Equmenias bankgiro: 220-8874

Ledighet/semester
Brita
23-25/6, sem 3/7-2/8, 11-13/8
Viktor
v.24-25, v.28-30, v.33-34

Equmeniakyrkan Tåstorp, Rensvist och
Eggvena vill vara en kyrka för alla på den
plats där kyrkan finns. Vi vill ge tillfällen för
människor att mötas på olika sätt och vi
välkomnar ALLA till gudstjänster och andra
samlingar. Här finns verksamhet för yngre
och äldre. En gemensam styrelse ansvarar
för den verksamhet som är samma för
församlingarna. Vårt equmeniaråd
samordnar barn- och ungdomsarbetet.

Vi samarbetar med
Equmeniakyrkan
Lagmansholm
Våra anställda
tjänstgör även där.

Barn och ungdomar är välkomna till
equmeniagrupperna. Genom vår
verksamhet vill vi göra Kristi evangelium
känt och trott, samt erbjuda gemenskap
och ge möjlighet till engagemang för
evangelisation i Sverige och andra länder.
Pastor i församlingarna är Brita Blomdahl.
Hon tjänar i olika förrättningar och tar emot
den som vill ha samtal. Pastor i
Equmeniakyrkan har tystnadsplikt.

Pastorns ruta
Glad cyklist
På väg hem till en vän trampade jag på. Jag gillar att cykla fort. Kör om en parkerad bil och ska
svänga ned mot husen. Olyckligtvis hade de monterat upp en vägbom sedan sist och den
parkerade bilen skymde bommen. Vips hade jag kraschat in i bommen och flugit över. Det gjorde
lite ont med uppskrapade handflator men det första jag gjorde var att titta mig omkring och se om
någon sett min retliga fadäs. Om någon såg mig genom lägenhetsfönstren vet jag inte, jag kan
bara konstatera att det är bra att ha koll på vart vägen tar vägen. Och inte gör det så mycket om
någon skulle få se något av mina misslyckanden.
Jag tror att det är bra att kunna skratta åt sig själv och i viss mån åt andra också. För vad gör
bilden av det perfekta med oss? Mest tror jag det sätter gränser och ramar för vad som passar in
i vår värld.
Förmodligen missar jag en massa överraskningar på grund av de ramar jag sätter upp för hur
saker och ting ska vara.
I bibeln berättas om när några skriftlärda judar frågar Jesus om vem han är. Då svarar han att
han redan sagt och visat dem vem han är men de ville inte tro. Jesus passade helt enkelt inte in i
deras föreställningsvärld hur Messias skulle vara. (Johannes evangeliet 10:22-30
Ibland har vi kanske alltför stereotypa bilder av hur Gud är och hur han ska handla. I en av
psalmbokens ”nyare” lovsånger sjunger vi: Du är helig du är hel du är alltid mycket mer än vi
nånsin kan förstå, du är nära ändå.
Guds närhet kan ibland vara överraskande som en vägbom i min snabba framfart eller i tilltalet
från ett cykelhjul; en eker är inte något man lägger märke till, men utan ekrar hålls inte det inre
och det yttre samman. Bönen och sinnets förnyelse kan vara som ekrarna i vår relation till Gud
men de finns fler ekrar vilken roll har dom mån tro?
Låt oss be och hoppas att både Gud och medmänniskor vidgar våra ramar!
Med tillönskan om en skön sommar!

Brita Blomdahl

En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
-mig, dig och världen

Program

juni -augusti 2017

Juni
3 lördag

10.00

Lagmansholm

Johan Norén 0702-121964 el Karin 0761-026985)

Gudstjänst ”Den Helige Ande” Brita Blomdahl,
sång av Anna-Lena Johnson, månadsinsamling,

4 söndag

10.00

6 tisdag

09.00

Herrljunga

Frukost och bön för Sverige hos Brita och Stefan Blomdahl

11 söndag

10.00

Lagmansholm

Gudstjänst ”Nådens gåvor” Om tjänande. Brita Blomdahl,
sång av Anna-Lena Johnson

18.00

Jämnesjön
holm

Laila Palmén sång av Ulla-Britt Mjörnestrand och Viola
Wigertson, servering

17 lördag

Rensvist

Ekumenisk retreatdag hos Karin Engstrand. (anmälan till

Rensvist

12 dec kl 11.00 Gudstjänst med Brita Blomdahl, sång av Lördax. Månadsinsamling.

19.00

Jämnesjön

Brita Blomdahl, sång av Inger Saldner och Helena Svensson,
servering

18 söndag

10.00

Tåstorp

Gudstjänst Brita Blomdahl, ”Att vara på väg mot sitt dop och att
leva i sitt dop” sång av Anna Ragnarsson, nattvard, kyrkkaffe

25 söndag

19.00

Lagmansholm

Söndagskväll i kyrkan med Joanna Hjalmarsson

27 tisdag

18.00

Lagmansholm

”Kom till kyrkan” En enkel träff med lekar, fika, gemenskap,
andakt mm för alla åldrar.

10.00

Jämnesjön

Gudstjänst, ”Förlorad och återfunnen” Brita Blomdahl, nattvard,
servering.

Juli
2 söndag

Hönökonferensen 1-9 juli
se mer information på www.honokonferensen.se
4 tisdag

18.00

Lagmansholm

”Kom till kyrkan”

9 söndag

10.00

Lagmansholm

Ekumenisk friluftsgudsjänst i Ängatorp hos Karin Engstrand
Johan Norén, Ingegerd Anderzen. Ta med kaffekorg.

16 söndag

18.00

Jämnesjön

Musik i sommarkväll. Tillsammans med Sv. Kyrkan
Mikael Skoog, sång av Jonatan Bengtsson m.fl. servering

Lagmansholm

Fixarkväll och ”Kom till kyrkan”

Lagmansholm

”Visor och tankar” med Stefan Sjöblom.

18 tisdag

29 lördag

18.00

19.00

Augusti
3 torsdag

18.00

Jämnesjön

Femkamp. Vi börjar med att grilla och avslutar med andakt.
Brita Blomdahl

6 söndag

10.00

Rensvist

Gudstjänst ”Andlig klarsyn” Brita Blomdahl, nattvard,
månadsinsamling

7-13 Konfalägar på Sjöhaga.
Var gärna med och be för ungdomar och ledare!!!
13 söndag

08.00

Vårgårda

Hjulåtta på murartorget

18.00

Jämnesjön

Bibel och fika med Markusevangliet

19 lördag

18.00

Jämnesjön

”Tankar från bögda”. Leif Brunnegård, Brita Blomdahl andakt,
servering

20 söndag

10.00

Lagmansholm

Gudstjänst, Brita Blomdahl ”Nådens gåvor” om att växa i sin gåva.
sång av Julia Brejnak

15.00

Rensvist

Sensommarfest med Byalaget. Brita Blomdahl

16.00

Remmene

Sommarcafé hos Hanna och Åke Pettersson. Tillsammans med
Sv. Kyrkan. Andakt Gunnar Aneer och sång.

16.30
19.00

Tåstorp

Träff för nyanlända
”Sommar och musikandakt”

10.00

Tåstorp

Gudstjänst, Kjell Martinsson, sång, månadsinsamling, kyrkkaffe

10.00
11.00

Vårgårda
Herrljunga

Konfirmationsgudstjänst i Equmeniakyrkan
Konfirmationsgudstjänst i Equmeniakyrkan

,gfu
27 söndag

September
3 söndag
11 söndag

Tillsammansdag på Kullingsvik, (se ruta)
11.00

Rensvist

Ungdomsgudstjänst, Viktor Berméus m.fl

Se program på sista sidan

Detta händer framöver
Equmenias sommarfest
24 maj kl. 18.00 Jämnesjön
Missa inte hela familjens sommarfest med Equmenia. Ta med det ni önskar äta.
Tillgång till grill finns. Equmenia bjuder på fika och roliga trevligheter.

6 Juni kl 9.00
Frukostbuffe och därefter bönevandring
där vi främst ber för viktiga funktioner i det Svenska samhället.
Hos Stefan & Brita Blomdahl Hudenev. 8 i Herrljunga
Välkomna!

Häng med på Tillsammansdag för alla åldrar
den 3 September Kl 10-17.30 på Kullingsvik i Herrljunga

En dag med go gemenskap över åldersgränserna, ny inspiration
och glädje att få va tillsammans. Reflektion, god mat och mycket mera.
Gud är med och kanske en inbjuden gäst.
Senaste anmälan 20 augusti till brita@remmene-rensvist.se

Ansvarig utgivare:
Brita Blomdahl
Tryckt hos: H- tryck

www.equmenia.se

Equmenia i Remmene - Rensvist är vår förlängda arm till ungdomarna i våra bygder. En trivsam miljö för dina barn
och ungdomar. Lite mer information finns på vår hemsida www.remmene-rensvist.se

Ungdomsledare:

Viktor Berméus

0763-467896

equmeniagrupperna
Fredagshäng i Tåstorp års 4-6 j.v 17.30

Viktor Bermeús

Lördax i Rensvist
Söndagsskola i Eggvena 10.00
Söndagsskola i Tåstorp 10.00

Maria Kullingsjö
Kerstin Bengtsson
Jenny Martinsson

0763-467896
0322-92330
0322-628132
0322-621100

Scout träffas på onsdagar 18.30, ibland patrullvis och ibland hela kåren tillsammans.
Scout Eggvena
Scout Rensvist
Scout Tåstorp

Markus Andersson
Göran Blad
Erik Martinsson

Tonår varannan fredag 20.00 jämna veckor Viktor Bermeús

0702-848885
0322-629292
0705- 744138
0763-467896

Detta händer i Equmenia

Explore
Tonårsläger på Storsjöstrand
26 juni – 1 juli
Sommarens happening!!

Årets härliga Scoutläger
På Hällnäs udde
2-6 juni
Rensvist och Tåstorps söndagsskola m.fl på sommarutflykt

Hönökonferensen
1- 9 juli
Viktor på plats 2-9 juli
Kom och häng på!

Var med och be för våra
barn och ungdomar som är
på olika läger!

Equmenias viktiga ledarupptakt!
Den 23 aug kl. 18.00 Grästorpasjön i Fölene
Ledare i vårt Equmenia träffas för att ha en god
stund tillsammans och planera hösten.

Kyrkokonferensen i Vårgårda
Ett axplock av samlingarna under kyrkokonferens i Tångahallen!

Onsdag 24 maj
20.00-21.30 Gudstjänst, Gud gör något nytt – I vår konferens, Predikan av Lasse Svensson, kyrkoledare
Torsdag 25 maj
10.00-11.00 Skeppsäventyret för alla barn (pingislokalen)
19.00-20.30 Gudstjänst, Gud gör något nytt – I våra församlingar Förbönsakt för vägledningsåret. Predikan av Helen
Friberg, regional kyrkoledare
20.50-21.20 Samtal om kultur och vardagsliv med internationella gäster
21.30 Oriental Ensemble, musik från mellanösten
21.30 Bandet Sounds of Silence presenterar musikberättelsen Still Crazy After All These Years med musik ifrån Simon &
Garfunkel, på Kulturen
21.30 Ungdomsmöte i Equmeniakyrkan Vårgårda
Fredag 26 maj
10.00-11.00 Skeppsäventyret för alla barn (pingislokalen)
19.00-20.30 Gudstjänst, Gud gör något nytt – I vår värld Gudstjänst med internationellt fokus. Predikan av Gary Walters,
missionsföreståndare i Evangelical Covenant Church, USA
20.30 Festkväll för alla! Mingel och grillning. Show med musik, trolleri och stand up med Jonas Helgesson. Kvällen
avslutas med en konsert med det glada bandet Fingerspitzgefülers
Lördag 27 maj
10.00-11.00 Skeppsäventyret för alla barn (pingislokalen)
19.00-20.30 Gudstjänst, Gud gör något nytt – I mitt liv Nattvardsfirande. Predikan av Johanna Buller, pastor i Fiskebäck
21.00 Kvällsevenemang i församlingarna runt omkring Vårgårda
21.30 WAY-möte för ungdomar i Tångahallen
Söndag 28 maj
10.00 Gudstjänst med ordinationshögtid, Gud gör något nytt – Genom vår kyrka Predikan av Olle Alkholm, bitr.
kyrkoledare

För mer information och program se www.equmeniakyrkan.se

