
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Johnny Brorsson, 

0702-291490 

johnny@equmeniakyrkantre.se 

Ungdomsledare Viktor Berméus 
0763-467896 

viktor@equmeniakyrkantre.se 

Kretsordförande 

Hugo Westlin  

0793-402850 

hugo.westlin@telia.com 

Kretskassör Björn Bengtsson 

0322 – 628132, 0705-281322 

bjorn@eggvenabyggtjanst.se 

Bankgiro: 723-6433 

Hemsida 

www.equmeniakyrkantre.se 

Equmenias ordförande 

Markus Andersson 

0702-2848885 

markusandersson88@hotmail.se 

Equmenias Bankgiro: 220-8874 

 

Tåstorp  
Bankgiro: 817-1720 

Swish 123-5203419 

Ordförande Jenny Martinsson 

0322 – 623233, 0733-798444 

jennydorothym@gmail.com 

Rensvist  
Bankgiro: 957-4138 

Swish 123-4716460 

Ordförande Birgit Rosén 

0322 – 629124  

birgitrosen@hotmail.com 

 

Eggvena  
Bankgiro: 309-4554 

Swish 123 1883636 

Ordförande Björn Bengtsson 

0322 – 628132, 0705 -281322 

bjorn@eggvenabyggtjanst.se  

 

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 Johnny 

Brorsson. Han tjänar i olika förrättningar 

och tar emot den som vill ha samtal. Pastor 

i Equmeniakyrkan har tystnadsplikt. 

Ledighet/semester 
 
Johnny       Viktor  
15 juni-      v.28-31 
2 aug          v. 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: 

Johnny Brorsson 

Tryckt på H-R Tryck 

mailto:johnny@equmeniakyrkantre.se
mailto:birgitrosen@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vad är viktigt på riktigt? 

Hur mår du i denna märkliga tid? Det är en fråga som jag hört många ställa det senaste. Och ordet ”märklig” är bara 

förnamnet. För ingen hade väl trott att våren 2020 skulle präglas av inställda samlingar, social återhållsamhet, 

digitala födelsedagskalas, skyddsmasker och golvmarkeringar vid affärernas kassaköer. Samhället har förändrats så 

snabbt att många av oss känner oss helt förvirrade. Men ännu märkligare är att vi börjar vänja oss vid ”det 

märkliga”. 

Inom ämnet krishantering så brukar man tala om fyra olika faser; chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. 

Självklart kan Coronapandemin inte jämföras med den kris som en människa går igenom när hon t.ex. förlorar 

någon nära anhörig, men det finns ändå många likheter. Några av oss känner sig chockade och lever delvis i 

förnekelse, andra bär på en stark känslomässig frustration och ytterligare andra bearbetar förändringen mer 

systematiskt. Det finns också de som tagit sig igenom alla dessa faser och funnit vila i den nya livssituationen. 

När vi går igenom en kris så förändras livet, men det är inte säkert att det bara blir sämre. Många menar t.o.m. att 

kriser är en förutsättning för utveckling och mognad. En positiv effekt av den rådande pandemin är t.ex. att den 

hjälper oss att se vad som är viktigast i livet. Mötesplatser kan släckas ner, men vårt behov av gemenskap blir kvar. 

Kyrkans verksamhet kan ställas in, men vår Gudslängtan den återstår.  

Andlig urskiljning är något som bibeln värderar som en mycket viktig egenskap. Paulus skriver så här i Fil 1:8-11: 

”Min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är 

väsentligt…” (Fil 1:9-10) Om Coronapandemin kan hjälpa oss att se vad som är värt att värna om i livet, så är det 

kanske sant att de flesta kriser bär på någon form av möjlighet till personlig mognad och utveckling. En trösterik 

insikt för den som just nu befinner sig i någon betydligt svårare personlig kris. För det gör vi alla emellanåt. 

Oavsett hur du mår just nu så vill jag påminna dig om att Gud har lovat att vara med dig. Ett budskap som Gud 

marinerat sitt folk med genom alla tider, till exempel genom profeten Jesaja: ”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas 

inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” (Jes 41:10)  

I det här numret av vårt församlingsblad ser inte programmet ut som vanligt. Detta beror på att vi i nuläget inte vet 

vilka restriktioner som kommer gälla i sommar. Men håll ögon och öron öppna! För det kan mycket väl hända att 

spontana arrangemang uppstår längre fram. I så fall kommer detta annonseras via hemsida och sociala medier. Och 

skulle du behöva någon att samtal med, i denna märkliga tid, så tveka inte att höra av dig! 

Med önskan om en skön sommar! 

Johnny Brorsson, Pastor i Equmeniakyrkan TRE & Lagmansholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorn har ordet 

 

 

 

 

 En kyrka för hela livet där 

mötet med Jesus Kristus förvandlar 

-mig, dig och världen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det jag längtar efter mest är att komma till 
rätta i livet, att få komma in i min nya 
vardag och leva igen. Efter att ha varit borta 
större delen av dom senaste månaderna så 
är vardagens rutiner och att bara leva 
mycket efterlängtat. 
 
Under mina månader som värnpliktig har 
jag varit med och stöttat samhället och 
speciellt under Corona. Att få chansen att 
hjälpa andra och visa vad vi tillsammans kan 
göra är jag mycket tacksam för. 
 
Jag försöker att varje dag läsa ur min 
andaktsbok med dom förutsättningarna jag 
har. Jag brukar även be mycket, minst en 
gång varje dag, och tacka för det han gjort 
för mig och andra. 
/Gabriel Blad 

Jag längtar på ett sätt tillbaka till vardagen 

som vi hade innan Corona. Samtidigt är det 

en skön tid då man inte är uppbokad på 

kvällarna och helgerna, finns en frid i det.  

Tacksamhet för nära och kära. En stadig 

grund i min övertygande tro.  

Webben, gudstjänst online är härligt! 

Scouterna har vi kvar då vi är ute. Lägger allt 

i Guds händer  

/ Rikard Lindgren 

Jag längtar efter friheten att leva och röra mig 
som jag vill och att pandemin skall vara över. 
 
Jag känner tacksamhet för alla positiva 
lösningar som gör det möjligt med digitala 
möten och träffar. Tacksam för 
gudstjänsterna som sänds via nätet. 
 
Umgänget med Jesus är det enda som inte 
påverkas av pandemi eller stängda kyrkor. 
Han är med mig alla dagar och lyssnar till min 
oro. Jag får gå till honom med allt, både 
glädje och sorg. 
/Anita Lundin 
 

Trots att det är Corona så längtar jag att få åka 

tillbaka till Södra Vätterbygdens Folkhögskola i 

Jönköping. Nu är jag här. 

 

Det är min familj och att fått möjligheten över 

att få vara med på Tonår. Men även alla nya  

kompisar på SVF som jag har lärt känna. 

 

Jag försöker att be och även att läsa bibeln.  

Från Alfred Nyberg 

 

Vad längtar du mest efter just nu? 
 
Finns det något som du känt tacksamhet för  
under den här perioden med Corona? 
 
Hur umgås du med Jesus nu när kyrkan inte är lika 
öppen? 
 

Tre frågor till några församlingsmedlemmar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns du Helige Ande? 

Finns du Helige Ande i naturen, i det träd som sträcker sig mot skyn i hopp om att nå solstrålarna 

eller bland fåglarna vars vackra sånger avlöser varandra. Finns du Helige Ande i havets vågor som rullar in 

mot en sandstrand eller slår upp mot höga klippor när det stormar. Finns du Helige Ande i vinden som 

skapar ett så lugnande sus i trädkronorna eller drar över åkrarna så spannmålet hamnar i en 

gemensam rörelse likt ett böljande hav.  

Finns du Helige Ande i morgonens skira ljus eller i daggen som vilar likt skimrande pärlor på tunga blad. 

Finns du Helige Ande i dofterna från blommor och buskar, träd och gräs som blandas till harmoniska 

aromer. Finns du Helige Ande bland ekarnas mäktiga kronor och vitsipporna som lyser upp stigen 

vid skogsgläntan eller i solnedgångens glödande färger längst bort vid horisonten. Finns du Helige 

Ande i himlavalvets alla stjärnor som omsluter och glittrar till oss under nattens mörka timmar.  

  

Finns du Helige Ande hos mig när jag inte riktigt orkar tro. När jag bara kan ta till mig det lilla som 

finns närmast mig, när naturen är det som fyller min själ och stillar mitt sinne. Kan du då Helige Ande 

stanna upp och sitta med mig här och nu, om så bara för en stund, tills jag är redo att gå igen. 
 

Gud har omsorg om oss 

I bibeln kan vi på flera ställen läsa om hur Gud 

bryr sig om oss och på olika sätt visar sin 

omsorg. I Psaltaren 23 står det att Herren är 

min Herde mig skall intet fattas. Han låter mig 

vila på gröna ängar han för mig till vatten där 

jag finner ro.. och så vidare.  

Just nu matas vi av information om 

Coronavirusets framfart i världen, i Sverige och 

runt om i vår närhet. Vi minskar våra sociala 

kontakter och tänker på att hålla avstånd. I mitt 

arbete bland de äldre i hemtjänsten upplever 

många att de känner sig ensamma och oroliga 

för sina nära och kära som de inte kan träffa så 

ofta nu. Även oroliga för sin egen del, hur ska 

det bli. Jesus i Coronatider, ja Jesus finns med 

även i dessa tider. I en sångvers står det att 

Jesus omsluter mig på alla sidor och håller mig 

sin hand. Vi får leva i den förvissningen att 

Jesus beskyddar och bevarar oss i vilken 

situation vi än befinner oss i. Med Jesus vid vår 

sida kan vi möta våra medmänniskor med 

ödmjukhet, kärlek och omsorg och vi får gå ut 

och njuta av den fina årstid som är nu. 

Välkommen till vår bygd igen sköna sommar. 

Håll avstånd men behåll kontakten med 

varandra. 

Marianne Leandersson. Eggvena  

 

Han bär dig 

Vad drömmer du om natten, vad drömmer 

du om våren? Vad drömmer du bakom 

tårarna som finns där bakom såren? Vad 

drömmer du om änglarna, vad drömmer du 

om livet, vad drömmer du i stunder när 

inget tas förgivet? Han bär dig genom 

natten, Han bär dig genom dan. Han bär 

uppför en kulle fast vägen verkar smal. Han 

åker med i farten i tiotusenmil. Han åker 

med i yran i fem-fil, Han åker med i 

stormen, Han åker med när det yr. Han bär 

dig genom natten, ända tills morgon gryr! 

”Då ska Guds frid, som är mera värd än allt 

vi tänker, ge era hjärtan och era tankar 

skydd i Kristus Jesus.” Fil 4:4-7. 

Jag vill dela en 

tanke med dig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack Viktor! 
Tänk att vi har fått ha dig som ungdomsledare i 4,5 år. Det är en lång tid för en ungdomsledare och 

varken vi eller du trodde nog att du skulle stanna så länge, men vi är så tacksamma att du har gjort 

det. Ditt sätt att förmedla budskapet om Jesus har hjälpt många av våra ungdomar till tro. Du kan 

på ett enkelt sätt förklara den mest svåra bibliska liknelsen så att alla förstår, både den som har 

levt med sin tro länge och den som just funnit den. Vi vet också att det inte bara är ungdomar som 

gillat dina predikningar. Många äldre i våra församlingar har också uttryckt att du förmedlar Guds 

budskap på ett intressant sätt. Utöver detta har du infört mängder med olika lekar och utmaningar 

som lekts och tävlats i under alla ungdomssamlingar. Vi är många som slagits av din leklust och 

nyfikenhet att hitta på nya saker. Engagemanget som du har haft under alla dessa år är något som 

vi kommer minnas länge. Mycket blir nytt för dig med flytt och utbildning, men du är ett starkt 

team tillsammans med Jesus. Tack för allt och ha det nice på pastorsutbildningen. 

Equmeniakyrkan Tåstorp, Rensvist Eggvena och Lagmansholm 

Gm Hugo W, Karin D, Daniel N och Frida K. 

 

Ungdomsledaren har ordet 
 
För den som inte vet så heter jag Viktor Berméus och har arbetat som  
ungdomsledare i Equmeniakyrkan TRE och Lagmansholm i över 4 år. 
Till hösten tar dock det här äventyret slut och jag ska gå vidare på den väg  
som Gud har förberett för mig,  
vilket verkar vara att studera till pastor på Enskilda Högskolan Stockholm.  
 
 
De senaste 4 åren har varit helt oförglömliga och jag kan inte med ord beskriva hur viktig den här tiden varit för 
min del. Jag har under min tid här fått ta emot många tack och stor uppmuntran och glädje för mitt arbete i 
dessa fyra församlingar. Men nu är det väl på sin plats att jag uttrycker min tacksamhet och glädje för vad ni har 
gjort för mig. 
 
 Under hela min tid här så har jag känt mig otroligt stöttad av er, både som församlingar men även av varje 
församlingsmedlem. Ni har gett mig tid och möjlighet att växa i de gåvor som Gud har lagt i mig. Ni har utmanat 
mig och varit en plats för mig att formas och utvecklas som ledare. Ni har anförtrott mig uppdraget att vara en 
förebild för era ungdomar och att leda dom närmare Jesus, ett förtroende som jag tagit på största allvar och fått 
lära mig inse allvaret i. Man låter inte vem som helst vara ansvarig för att undervisa sina ungdomar om Bibeln 
och att leva i relation med Jesus. Man låter inte vem som helst ha så stor inverkan på sina barn och ungdomars 
värderingar, och ger inte heller bara bort all den tid jag fått lägga på att försöka forma era ungdomar till att likna 
Jesus. Man låter dessutom inte vem som helst köra hem ens barn mitt i natten varje vecka. 
Men ni gav det uppdraget till mig, och för det är jag evigt tacksam.  
 
Jag vill skicka med er en sista uppmaning som församlingar: Se dom ungdomar som kommer till er kyrka och var 
uppmärksamma och intresserade för vad som sker i ungdomsarbetet.  
Låt Gud med tiden forma era församlingar till en öppen och kärleksfull gemenskap där det finns en längtan och 
vilja att välkomna nya medlemmar varje år. Det är ju trots allt ert yttersta uppdrag som församling att gå ut i 
världen och göra alla folk till lärjungar och döpa dom i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. En 
ungdomsledare är ett bra verktyg för att bjuda in nya ungdomar och för att undervisa och vägleda de ungdomar 
som finns i era sammanhang. Men det är ert ansvar som församling att bjuda in nya människor till att bli en del 
av er gemenskap och därigenom bli Jesu efterföljare och ha rätten att kallas Guds barn. Gud välsigne er! 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.equmenia.se 

Equmenia i Tåstorp, Rensvist och Eggvena 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.equmeniakyrkantre.se 

 Ungdomsledare:  Viktor Berméus 0763-467896 

Equmeniagrupperna   
 
Lördax i Rensvist   Maria Kullingsjö  0322-92330 

Söndagsskola i Eggvena 10.00  Kerstin Bengtsson 0322-628132 

Söndagsskola i Tåstorp 10.00  Jenny Martinsson 0733-798444 

Scout Eggvena   Markus Andersson 0702-848885 

Scout Rensvist   Göran Blad  0322-629292 

Scout Tåstorp   Erik Martinsson  0705-744138 

Scout träffas onsdagar kl. 18.30 

Fredagshäng årsk 4-7 ojämna v 17.30 Viktor Bermeús  0763-467896 

Tonår varannan fredag 20.00 ojämna v.   Viktor Bermeús  0763-467896 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Intervju med några konfirmander 
 

Frågor: 
1. Varför valde du att gå konfa? 
2. Vad är det bästa med konfan? 
3. Skulle du rekommendera någon annan att gå konfa? 
 
Oliver Dalén, Tåstorp 
1. Jag tycker det är kul att hänga med kompisar och gå tillsammans med dom. 
2. Fikat. Men att lära sig om Jesus är också en bonus. 
3. Ja det gör jag. 
 
Philip Wadström, Tåstorp 
1. Jag ville vara med i gemenskapen, det är kul att hänga med folk. 
2. Det bästa är att vara på läger, våra samtalsgrupper och att leka lekar. 
3. Ja, det tror jag. 
 
Erik Åhman, Lagmansholm 
1. Det är kul med läger, jag ville hänga med polare och sen verkade  
ungdomsledarna ganska sköna. 
2. Lägren är det bästa. 
3. Ja det gör ja. 
 
Hugo Blideskog, Lagmansholm 
1. Många kompisar skulle gå, det verkade kul. 
2. Det bästa är sammanhållningen och att vi har kul tillsammans. 
3. Ja, för man får lära sig väldigt mycket bra saker. 
 Sen är det en bra aktivitet om man inte har så mycket att göra. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detta 
händer 

framöver 

 

Sommarens webbgudstjänster, varje söndag kl 10.00  
 
7 juni - Joh 1. Predikan: John Eidering. Musik: Lovisa Lidevi med band 

14 juni - Joh 2. predikan: Maria Hammar. Musik: Louise Falk Gustafsson 

21 juni - Joh 3. Predikan: Emma Luiga. Musik: Katia Guterstam 

12 juli – Joh 4. Predikan: Maria Hammar. Musik: Freddie Svennberg mfl. 

19 juli - Joh 5. Predikan: John Eidering. Musik: Josef Tingbratt mfl. 

26 jul - Joh 6. Predikan: Johnny Brorsson. Musik: Freddie Svennberg mfl. 

2 aug - Joh 7. Predikan: John Eidering. Musik: Josef Tingbratt mfl. 

9 aug - Joh 8. Predikan: Johnny Brorsson. Musik: Freddie Svennberg mfl. 

16 aug - Joh 9. Predikan: John Eidering. Musik: Josef Tingbratt mfl. 

(Gudstjänsterna kan ses en vecka framåt) 

Save the date 

Tillsammansdag i 

Equmeniakyrkan 

Floda 

Söndagen den 

13/9 

Exploreläger 26-28 juni! Var med och be för alla ungdomar och ledare.  


