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Ledig- Johnny; Föräldraledig 80%
heter: 1jan - 30april. Arbetar oftast
tisdagar och varannan
söndag.

Tryckt av H-Tryck

Equmeniakyrkan Eggvena, Rensvist och
Tåstorp 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. Barn
och ungdomar är välkomna till equmenia-

grupperna.
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 Johnny Brorsson.
Johnny tjänar i olika förrättningar och tar
emot den som vill ha samtal. Pastor i
Equmeniakyrkan har tystnadsplikt.

– Jesus är med oss alla dagar!

Pastorn får ordet . . .

För några år sedan satt jag i samtal med en ung kille som
regelbundet gått i kyrkan under nästan hela sitt liv. Han
berättade att han trots många försök inte lyckats få ihop sin
tro med vardagen. På fredagskvällarnas tonårsandakter så
var Jesus hur självklar som helst, men i skolan några dagar
senare så var det som om tron inte fanns. Han beskriv det
som två skilda världar som inte gick att förena.
Jag tror inte den här tonårskillen är ensam om den här kampen. Vi lever i ett
samhälle som räknat bort Gud eller åtminstone sopat honom under mattan.
Rösterna vi hör säger att religion gärna får finnas så länge den inte syns eller
märks. Den är en privatsak som hör hemma på söndagar och får aldrig blandas
med politik, skola eller arbete. Men läser vi Jesu egna ord får vi en helt annan
bild. Bland det sista han säger till sina vänner är orden: ”Jag är med er alla dagar”
(Matt 28:20). Jesus har alltså inte bara lovat att vara med på söndagar och
fredagskvällar utan alla veckans dagar.
Här står vi alltså med samhällets syn i ena handen och Jesus ord i den andra.
Oavsett vad vi kommer fram till så verkar det finns problem med att sopa de
existentiella frågorna under mattan. Nya rapporter visar att personer som söker
akut vård för frågor – som har mer med livets normala gång att göra än psykisk
sjukdom – har ökat rejält under de senaste åren. Sveriges psykologförbund
skriver på sin hemsida: ”Själva livet, såsom det är utformat, har blivit ett problem
för nutidsmänniskan”. I min värd är det inte otänkbart att detta beror på att vi
under ganska många har tystat ner alla frågor som rör meningen med livet.
Frågor som längre tillbaka har varit vardagliga och naturliga.
Som pastor har ju jag förmånen att få vara öppen med min kristna tro på jobbet.
Det är en lyx som inte alla delar med mig. Men också jag har märkt hur svårt det
kan vara att ge utrymme för min kristna tro i mötet med t.ex. grannar och
förskola. Jag tror vi är många som längtar efter integration i livet. Att vår Gudstro
skulle få vara en naturlig del av hela vår personlighet.
Under våren kommer vi stanna upp inför det faktum att Jesus har lovat att vara
med oss alla veckans dagar och i allt det som ett vanligt liv rymmer av glädje och
kamp. Under fyra söndagar i mars ska vi fundera över hur vi vårdar vår tro mitt i
ett gudsfrånvänt samhälle. Hur vi hanterar dagar då vi tvivlar, upplever att Gud är
tyst eller känner oss otillräckliga i vårt kristna uppdrag.
Du vet väl att du alltid är välkommen till våra gudstjänster och samlingar! Oavsett
om du aldrig varit hos oss tidigare eller om du har som vana att komma varje
vecka.
Guds frid till er alla! /Johnny Brorsson
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Dec 2019 - Feb 2020
Adventsgudstjänst. Johnny Brorsson. December

Sång av Tonkraft. Bibelutdelning till konfirmander.
Bön
Gudstjänst. Söndagsskolans avslutning.
Bön
EQUMENIAS Basar och luciafirande
Gudstjänst ”Bana väg för Herren” Johnny Brorsson, sång
av Anna-Lena Johnsson. Månadsinsamling.
JULKONSERT i Tångahallen Vårgårda.
Eggvena Gudstjänst. ”Herrens moder” Jultoner av Bengtssons.
Nattvard, servering
Lagmans Julsånger vid krubban. Malin Hulander,
holm
Rensvist Julens sånger med Ida o Markus Fhager.
Tal av Johnny Brorsson.
Tåstorp
Julnattsgudstjänst. ”Den heliga natten”. Sång av Joakim
Claesson och Mattias Skogholm. Glögg och pepparkaka.
Eggvena Ekumenisk Gudstjänst i Fölene kyrka. Harry Hultén,
Eggvenakören.
Tåstorp
Missionsgudstjänst. Rebecka Eliasson berättar om sin tid
i Thailand och Apg29. Sång: Beatrice o Christine. (Se ruta)
Martinsson. Insamling till Mission i andra länder. Kyrkkaffe
Lagmans Missionsgudstjänst med Ida Langdell m.fl som ger glimtar
holm
från Kongo.
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Eggvena

Gudstjänst. Harry Hultén. Sång av Jonathan och Louise
Svennberg. Offer till Mission. Servering.
Rensvist Missionsgudstjänst med Renee, Jenny och Edvin.
(se ruta). Insamling till mission i andra länder.
Lagmans Gudstjänst. ”Jesu dop”. Johnny Brorsson. Sång av
holm
Louise Selander.
Tåstorp
Hela bygdens Grötfest
Eggvena Lördagskväll i kyrkan.
Miriam Bengtsson visar bilder och berättar om Uganda.
Andakt av Viktor Berméus. Sång av Anette och Evelina
Svensson från Jällby. Servering.
Tåstorp
Gudstjänst. John Eidering. Sång Louise Falk
Gustafsson. Barnvälsignelse, månadsinsamling, kyrkkaffe.
Efter gudstjänsten: Equmenias årsmöte
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Ekumenisk bön, gäller hela kommunen.
Bön
Årsmöte
Equmenisk Gudstj. i Equmeniakyrkan Vgda med
Emmy Wilsson från Anglikanska kyrkan i London.
Eggv./Rem. Vinterfest med Svenska kyrkan. Remmene Bygdegård
Ekumeniska gudstjänst i Vårgårda och Storsjöstrand
som avslutar bönevecka.
Rensvist Årsmöte. Månadsinsamling.
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Lagmans
holm
Eggvena
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Gudstjänst. Viktor Berméus. Sång av Daniel Dalén,
Joakim Claesson och Mattias Skogholm.
Årsmöte. Lunch.
Bön.
Fredagsmys i kyrkan med spel, popcorn mm
Gudstjänst. ”Nåd och tjänst”. Johnny Brorsson.
Sångmedverkan. Nattvard, servering.
Lagmans Anki och Evert Kullberg berättar om sin tid i Japan.
holm
Rensvist Gudstjänst. Lasse Svensson talar och sjunger.
Månadsinsamling.
Eggvena Bön
Missionshelg med Rikard Lundgren
Tåstorp
Equmeniakväll med Rikard Lundgren
Tåstorp
Missionskväll med Rikard Lundgren. Sång och musik av
gruppan Brothers. Servering.
Tåstorp
Gudstjänst. Rikard Lundgren och Johnny Brorsson.
Sång av Tonkraft. Kyrkkaffe.
Eggvena

Lördagskväll i kyrkan. Ord och ton med Rydberg och Frick
från Fristad. Servering.

Mars

Sön

Lagmans Gudstjänst. Linnea Lindskog. Sång av Ljurhalla
holm
ungdomskör. Insamling till diakon- och pastorsutbildningen
2 Mån 19.00 Rensvist Bön.
8 Sön 10.00 Lagmans Gudstjänst. ”Konsten att överleva i ett gudsfrånvänt samholm
hälle”. Johnny Brorsson. Årsfest med kyrklunch. Se ruta
15 Sön 10.00 Tåstorp
Gudstjänst. ”När Gud är tyst
22 Sön 10.00 Rensvist Gudstjänst. ”Driven av kärlek”. Johnny Brorsson
29 Sön 10.00 Lagmans Gudstjänst. ”Utan tvivel är du inte klok”
holm
Equmeniakyrkorna i Tåstorp, Rensvist och Eggvena samarbetar också med Lagmansholms Equmeniaförsamling

Missionsgudstjänster i Rensvist och Tåstorp med APG29 anknytning
Till Rensvist kommer René Pillajo som är från byn El Chaco i Ecuador och har
efter han blev kristen fått möjlighet att arbeta med mission både i Ecuador och
andra länder. Skolan ”Apostlagärningarna 29” är en bibelskola som startade 2004 i
samarbete mellan Pactokyrkan i Ecuador och Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan
har sedan dess genomfört fler APG29-samarbeten och på plats i många länder så
som Thailand, Spanien, Mexico, Chile, Indien, Kongo-Brazzaville, KongoKinshasa, Ryssland Finland, Ecuador och Sverige. Många ungdomar har genom skolan haft
möjlighet praktisera sin tro med ledorden ”Historien fortsätter”. René har varit med som deltagare
och sedan som ledare på flera skolor och senast i Ecuador och Finland. Ledare på ”Apg29” har
också Edwin Aigaje som nu bor i Gräfsnäs varit, och som också deltar i gudstjänsten med sång o
musik.
Till Tåstorp kommer också en berättelse från ett samarbetsland. Det är Rebecka Eliasson som
varit med på APG29 i Thailand. Rebecka kommer att berätta om landet och skolan APG29.

Kunde du inte komma på gudstjänsten?
Visste du att du kan lyssna på predikan på hemsidan
www.equmeniakyrkantre.se Välj ”Lyssna på predikan”
och välj sedan vilken predikan du vill lyssna på.

21-23 feb. Missionshelg
med Rickard Lundgren
Rickard Lundgren har sysslat med
mission under stort sett hela sitt liv.
Sin första missionsresa gjorde han som
tonåring och har sedan dess igenom
organisationen Gå ut
mission verkat i över
40 länder.
Rickard är också samordnare för
församlingsplantering i Equmeniakyrkan.
Rickard upplever bygden runt
Vårgårda som hemma då hans
mamma Ulla kommer från Frishulan!
Men Rickard och Karin bor sedan
snart 20 år tillbaka i Katrineholm och
har tre barn. Genom många år med
olika former för kroniska sjukdomar i
familjen så bär både Rickards
förkunnelse på obesvarade frågor,
parallellt med Guds omsorg och
mäktiga under. Missa inte helgens
samlingar.
En Kollekt tas upp för
missionsarbetet bland världens
onådda folkslag!

Equmenia TRE är våra församlingars förlängda arm till ungdomarna i våra bygder.
En trivsam miljö för dina barn och ungdomar.
Lite mer information finns på kretsens hemsida www.equmeniakyrkantre.se

Ungdomsledare: Viktor Berméus tel. 0763 467896
EQUMENIA-grupperna, kontaktpersoner:
Lördax i Rensvist
Söndagsskola i Eggvena 10.00
Söndagsskola i Tåstorp 10.00

Maria Kullingsjö
Kerstin Bengtsson
Jenny Martinsson

0322-92330
0322-628132
0733 798444

Scout i Eggvena
Scout i Rensvist
Scout i Tåstorp
Scout träffas onsdagar kl. 18.30

Markus Andersson
Göran Blad
Erik Martinsson

0702 848885
0322-629292
0705 744138

Fredagshäng årsk 4-7 träffas
ojämna veckor kl 17.30

Viktor Berméus

0763 467896

Tonår träffas fredagar kl 20.00
ojämna veckor

Viktor Berméus

0763 467896

Equmenias Basar och Luciafirande
Lördagen den 14 dec kl. 17.00
Vid bra väder blir Basaren ute!
Varmt välkomna!

Equmeniakyrkan Tåstorp
Det blir episkt!

ÅRSFEST för alla våra församlingar i TRE och Lagmansholm
Söndagen den 8 mars kl. 10.00 i Lagmansholm
Vi firar gudstjänst med Johnny Brorsson och Viktor Berméus med temat:

”Konsten att överleva i ett
gudsfrånvänt samhälle”
Vi blickar framåt och bakåt, sång och musik med
våra egna förmågor. Efter gudstjänsten fortsätter vi
gemenskapen med kyrklunch och något litet till
kaffet i form av ett härligt knytkalas! Lagmansholm
står för dricka och brygger kaffet men resten hjälps
vi åt med. Ta med dig något som räcker till ca 4-6
port t ex, kokta ägg, en paj, en chokladkartong.
Spännande att smaka och se!

glasögon - kontaktlinser
Tåstorp, Vårgårda, tel 0707-902034
www.synvillan.com

Telefon 0322 - 66 78 80
Fax 0322 - 66 78 81
email: info@vargardabuss.se

