
Tillsammans-läger 

13-15 september 

Vallersvik vid havet!! 
Se separat folder eller på vår hemsida: 

www.equmeniakyrkantre.se 

Programblad 
Juni-Augusti 2019 

http://www.equmeniakyrkantre.se


Pastor: Johnny Brorsson 
Mobil 0702-29 14 90 
johnny@equmeniakyrkantre.se  

 

Ungdomsledare: Viktor Berméus  
Mobil  0763-46 78 96 
viktor@equmeniakyrkantre.se 
 
Kretsordförande: Karin Dalén 
Mobil 0702-66 57 72 
karin@tmb.com 
 

Kretskassör: Björn Bengtsson 
0322-62 81 32, mobil 0705-28 13 22 
bjorn@eggvenabyggtjanst.se  
Kretsens bankgiro: 723-6433 
 

Equmenias ordförande:  
Markus Andersson 
0702 84 88 85  
markusandersson88@hotmail.se  
equmenias bankgiro: 220-8874 
 
 

Equmeniakyrkan Tåstorp   
Bankgiro: 817-1720. 
Swish: 123-520 34 19  
Telefon kyrkan 0728 51 99 26 

Ordförande Jenny Martinsson  
Mobil 0733-79 84 44 
 

 
Equmeniakyrkan Rensvist 
Bankgiro: 957-4138. 
Swish: 123-471 64 60 
Ordförande Birgit Rosén 
0322-62 91 24, mobil 0730-36 36 45 
birgitrosen@hotmail.com 
 
 
Equmeniakyrkan Eggvena     
Bankgiro: 309-4554 
Swish:123-188 36 36 
Ordförande Björn Bengtsson 
0322-62 81 32, mobil 0705-28 13 22 
bjorn@eggvenabyggtjanst.se  
 
 
 

Equmeniakyrkan Tåstorp,  Rensvist och Eggvena 
vill vara en kyrka för alla på den plats där kyrkan 
finns. Vi vill ge tillfälle 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 ung-
domsarbete. Barn och unga är välkomna till  
equmeniagrupperna.  

  
  
  

  
 

 
H

-t
ry

ck
! Genom vår verksamhet vill vi göra Krist 

evangelium känt och trott, samt erbjuda 
gemenskap och ge möjlighet till  
engagemang för evangelisation i Sverige och 
andra länder. 
 
Pastor i församlingarna är Johnny Brorsson. 
Jonny tjänar i olika förrättningar och tar 
emot den som vill ha samtal. Pastor i  
Equmeniakyrkan har tystnadsplikt. 

Ledigheter: 
Johnny 27-32 
Viktor 25,27,28,29,31 o 33 

 

Equmenia är våra församlingars förlängda arm till 
unga i våra bygder. En trivsam miljö för dina barn och ungdomar.  

Lite mer info finns på kretsens hemsida www.equmeniakyrkantre.se 
 
 

Ungdomsledare: Viktor Berméus  0763-46 78 96   

 

Lördax Rensvist    Maria Kullingsjö  0322-923 30  
Söndagsskola Eggvena   Kerstin Bengtsson  0322-62 81 32 
Söndagsskola   Tåstorp  Jenny Martinsson 0733-79 84 44  
Scout träffas på onsdagar 18.30. Ibland är det patrullvis och ibland hela kåren.  
Scout Eggvena   Markus Andersson  0702– 84 88 85 
Scout Rensvist  Göran Blad 0322-62 92 92 
Scout Tåstorp  Erik Martinsson 0705-74 41 38 
 
Tonår  och Fredagshäng   Viktor Berméus 0763-46 78 96 
varannan fredag jämn veckor.    

Explore är ett sommarläger som varje år arrangeras av Equmenia-
församlingarna i Vårgårda och Herrljungtrakten. Lägret bjuder på 
en vecka av bad, snack om Gud och bibel, gamla och nya vänner, 
aktiviteter av olika slag och mängder med tillfällen att njuta av  
livet. 

24-29 Juni  
explorelagret.se 

Prisma är Equmenia-scouts nästa nationella scoutläger och kommer att 
hållas sommaren 2019. Ett nationellt scoutläger är ett bra tillfälle för 
scouter och ledare att träffa andra från hela vår rörelse och låta sig  
inspireras av nya idéer och tankar. Ca 3000 scouter beräknas delta.  
Equmenia är Equmeniakyrkans barn-och ungdomsarbete. Lägret är  
Equmenias största evenemang under 2019. Senast Equmenia ordnade 
nationellt scoutläger var lägret Trampolin 2013 i Loo. 



   
  4 Söndag 14.00 Lagmans- Friluftsgudstjänst hos Lundins, Myren. Tag med    
   holm fikakorg. 
 
  8 Torsdag 18.00  Jämnesjön Femkamp. Vi börjar med att grilla och avslutar  
     med andakt.  
 
 11 Söndag 10.00 Rensvist Gudstjänst. Bertil Hedlund. Sång av  
     Linda Richardsson och Maria Gunnarsson. 
 
 13 Tisdag 19.00 Jämnesjön Bön. 
 
 18 Söndag 09.00 Vårgårda Cykelgudstjänst på Murartorget.    
 
 25 Söndag 10.00 Jämnesjön Gudstjänst. Johnny Brorsson. Medverkan av unga 
     talanger Alma Westlin och  
     Miriam Bengtsson m fl. Servering.  
  18.00 Lagmans- Söndagskväll i kyrka. Viktor Bermeus.  
   holm Sång Matilda Hulander.  

 
  1 Söndag 10.00 Lagmans Gudstjänst. Johnny Brorsson. 
   holm 
  18.00 Jämnesjön  Musik i sensommarkväll. Jonatan Bengtsson m.fl. 
     Servering.  
 
  2 Måndag 19.00 Rensvist Bön. 
 
  7 Lördag 19.00 Tåstorp Countrykväll med invigning av uteaktivitet-      
     sområdet. Servering.  
 
 11 Onsdag 13.00 Jämnesjön Lunch tillsammans med Svenska Kyrkan. 
   
 13-15  Vallersvik Växthus. Tillsammans –läger. 

Augusti 

September 

Pastorn har ordet  

Vi är inte maskiner utan människor. 
Sommaren är här och många av oss ser fram emot semester och  
sommarlov. En tid då vi reser och ägnar oss åt familj, avkoppling och 
naturupplevelser. Men trots att vi längtar så mycket till semestern så 
visar undersökningar att fyra av tio chefer känner sig mer stressade 
efter semestern än innan, att en av fem  
arbetstagare planerar att arbeta under sin ledighet och att varannan 
svensk känner ett ansvar att kunna bli nådd också under semestern.  
 
För ett tag sedan läste jag en artiklar med rubriken ”Så vässar du din karriär under semes-
tern”. Den var skriven av en psykolog som menade att ledighet inte behöver vara det samma 
som att stämpla ut från sin karriär, utan kan nyttjas som ett medel för att nå nya höjder i sin 
yrkesroll. När jag läser detta blir jag fylld av frågor. Har vi fullständigt förlorat förmågan att 
vila? Vad är det som driver oss att arbeta så hårt? Och varför ger det så mycket status att ha 
en fulltecknad kalender?  
 
När Gud skapade vårt universum så utformade han världen så att både natt och dag skulle 
rymmas. Dagen är utgivandets tid, då vi arbetar och tjänar Gud med våra olika gåvor. Natten 
är mottagandets tid, då vi får vila och återhämta oss. Dygnets naturliga växling mellan dag och 
natt är en påminnelse om vikten att hitta en balans mellan arbete och vila. Genom år-
hundraden har detta varit självklart, eftersom mörkret tvingat människan till nedvarvning.  
Men nuförtiden kan vi med hjälp av en strömbrytare växla mellan dag och natt som vi själva 
önskar. Allt fler butiker har öppet dygnet runt och vi hittar inte sällan oss själva sittande fram-
för datorn mitt i natten.  
 
Jesus levde också ett aktivt liv men drog sig ofta undan när det blev allt för mycket. Ibland tog 
han med sig sina lärjungar till öde platser för att ens hinna äta och vila sig.  Andra gånger drog 
han sig undan för att be.   
 
Vi har mycket att lära av Jesus. Många av oss lever i en stressig vardag. Men även vi kan lägga 
in ”öde stunder” i våra kalendrar så att vi hinner äta och vila oss tillsammans med våra när-
maste. Vi kan också, precis som Jesus, när som helst dra oss undan för att vara en stund i bön. 
Det är ett bra sätt att hitta tillbaka till sig själv igen. Då ger vi Gud tillfälle att viska sina san-
ningar i våra hjärtan. T.ex. att vi inte är det vi gör och att det viktigaste i livet inte är att klättra 
högst på karriärstegen.  
 
Så ta vara på semestern! Låt den inte blir ett medel för karriärsutveckling, utan en möjlighet 
att komma närmare Gud, dig själv och dina medmänniskor. Vi behöver både andas in och 
andas ut för att kunna leva. För vi är inga maskiner, utan  
människor. 
 
Med önskan om en härlig och vilsam sommar! /Johnny Brorsson 



 
  1 Lördag 10.30 o 11.00 Andakter på Vårdgården/Kullingshemmet.. 
   
  2 Söndag 10.00 Rensvist Gudstjänst. Johnny Brorsson. Nattvard.  
    Månadsinsamling.  
 
  9 Söndag 10.00 Lagmans- Pingstdagen. Friluftsgudstjänst  vid  Sävån. Vi  
   holm promenerar från Uggletorp. Nina Axelsson.  
    Sång av Ida och Sara Engernäs-Nyberg   
    Medtag fikakorg. 
    
  18.00 Jämnesjön Helkväll med Lasse Svensson. Servering. 
 
 16 Söndag 10.00 Jämnesjön  Gudstjänst. Johnny Brorsson. Emanuel   
    Bengtsson m.fl. Servering.  
 
 23 Söndag 17.00 Tåstorp Gudstjänst. Johnny Brorsson. Sång. Servering. 
 
 25 Tisdag 19.00 Jämnesjön Bön. 
 
 30 Söndag 17.00  Jämnesjön Grillkväll. Tag med vad du vill grilla, vi ordnar  
    dricka, kaffe och kaka. Kort andakt.  

  

Juni 

MISSION & FÖRSAMLINGSUTVECKLING TILL JORDENS  
YTTERSTA GRÄNS 2019-20 

Vi vill med denna kurs ge dig/er en möjlighet 

– att få kunskap om Equmeniakyrkans Internationella Mission 

– att få möjlighet att uppleva missionssamarbetet på plats i något av våra  

samarbetsländer, prel. Ecuador 

– att du genom din nyvunna insikt kan vara med och förändra hemma i din församling 

Mer info påequmeniakyrkan.se 

Juli 

 
  7 Söndag 19.00 Lagmans- ”Förlorad och återfunnen.” Söndagskväll i kyrkan  
   holm med Louise och Bo Selander. 
 
  7-15   Hönökonferensen. 
    honokonferensen.se 
 
 21 Söndag  18.00 Jämnesjön Gudstjänst tillsammans med Sv. Kyrkan.  
    Tommy Vallenros och Gustaf Nilströmer. Servering. 
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