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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 engage-
mang 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.

Johnny ledig helg 5-6 sept,

10-11 okt, 31okt-1 nov.

Ledig-
heter:

Ansvarig Utgivare:
Johnny Brorsson
Tryckt av H-Tryck

Hemsida
www.equmeniakyrkantre.se



      Pastorn får ordet . . .
”Pappa, jag saknar kyrkan”
Häromkvällen när min son just var på väg att lägga sig så tittade
han på mig och sa: ”Jag saknar kyrkan, pappa”. Jag flyttade mig
lite närmare och sa: ”Jag med, jag saknar kyrkan jättemycket!” 

Jag tror att vi är många som kan stämma in i min sons ord. Vi
saknar att mötas tillsammans; att be, sjunga, lyssna till predikan,
fira nattvard, tända ett ljus i ljusbäraren eller bara sitta ner med
en kopp kaffe och prata.Vi saknar kyrkan fylld till bredden med
lite lätt disträa föräldrar, äldre som lutar sig tillbaka mot rullatorn, bord fulla av unga vuxna
och barn som springer omkring.

När Jesus efter en intensiv tid äntligen slog sig ner med sina lärjungar vid ett dukat
nattvardsbord så utbrast han: ”Hur mycket har inte jag längtat efter att få äta denna
påskmåltid mer er innan mitt lidande börjar”.

I denna enda mening ryms så mycket. Jesus har verkligen längtat efter att få vara
tillsammans med sina trossyskon. De är viktiga för honom! Det verkar nästan som att
gemenskapen med dem hjälper honom att hitta rätt fokus inför det svåra uppdrag som
ligger framför. Självklart kan Jesus när som helst tala med sin Far i himlen, men
stunden runt det dukade nattvardsbordet verkar ändå ha en ovärderlig betydelse för
Jesus.

Vad är det med den kristna gemenskapen? Varför når den så djupt in i våra hjärtan? För
en tid sedan hade jag ett dopsamtal med en ung människa. Hon berättade att det var
först när hon blev en del av kyrkans gemenskap som hon verkligen förstod hur viktig
tron var för henne. Och hennes ögon glittrade när hon talade om glädjen hon känt över
att få vara en pusselbit i en större helhet.

Jesus säger: ”att där två eller tre är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland dem”.   
Och därför är det inte heller konstigt att det kan upplevas lättare att söka Gud
tillsammans med andra. För det finns ett särskilt band oss kristna emellan, ett släktband
som överbryggar både tid och geografisk plast. Genom Jesus tillhör vi Guds familj. Vi är
syskon, söner och döttrar, till samme Far.

Att söka Gud tillsammans stärker vår tro. Det verkar som det var så också för Jesus.
Som tur är behöver ingen av oss lida på den nivå som han, men våra liv är också
kantade av sorg och kamp. Därför mår också vi bra av att både söka Gud i vår egen
personliga andakt och tillsammans med andra.

På grund av den rådande pandemin så kan vi just nu inte mötas så mycket som vi
skulle önska i våra kyrkor. Men i hemmet, runt lägerelden eller i kökssoffan med en vän
så finns det också möjligt att be tillsammans. Stunder som kan bli väldigt betydelsefulla,
särskilt just nu. Dessutom kommer vi i höst att bjuda in till enkla fysiska andakter varje
söndag, i någon av våra fyra kyrkor. Dit kan du också söka dig om du längtar efter att
närma dig Gud tillsammans med andra. Varmt välkommen!

Med önskan om en skön höst!
/Johnny Brorsson, Pastor i Equmeniakyrkan TRE & Lagmansholm



PROGRAM     Sept 2020 - Nov 2020
Webbgudstjänsterna fortsätter - två ny predikoserie under hösten

Samarbetet med Vårgårda Equmeniakyrka
fortsätter åtminstone fram till 1:advent. Den här
terminen kommer vi göra två olika gudstjänstserier
tillsam-mans. Ni som inte har provat att fira
gudstjänst på nätet tidigare, smaka och se, det kan
hända att Gud gör något i dit liv! Gudstjänsterna
finns tillgängliga en hel vecka efter att de sänts och
du hittar de via: www.equmeniakyrkantre.se
Nytt för den här terminen är att vi öppnar
gudstjänstlokalen i Vårgårda Equmeniakyrka för 35
deltagare varje söndag. Tveka inte att gå dit, det
brukar bli fina stunder även om vi är få. Skulle man
inte bli en av de 35 så går det också att följa guds-
tjänsten i fikalokalen på storbild. Där finns ytterligare 50 platser.

Vår Fader
Söndagen den 6 september starta vi en ny predikoserie med rubriken ”Vår Fader”. Under
sju söndagar kommer vi grotta ner oss i den bön som Jesus själv har lärt oss.

Vad är kristen tro?
Söndagen den 25 oktober startar vår andra predikoserie den här terminen. Fem
gudstjänster om trons grunder där vi försöker svara på frågan: Vad är kristen tro?

6 Sön 10,00 Vårgårda Weebbgudstjänst. ”Vår Fader”. John Eidering och
Albin Lundin med vänner.

13 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst. Låt ditt namn bli helgat”. Johnny
Brorsson och Josef, Sanna och Daniel Tingbratt.

18.30 Lagmans- Söndagsandakt. ”Ett rikt arv” Efs 1:1-14. Johnny Brorsson,
holm sång, nattvard & kaffe.

20 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst. ”Låt ditt rike komma”. Maria Hammar,

Sara Engernäs Nyberg & Ida Nyberg.
18.30 Eggvena Söndagsandakt. ”Gud vill ge oss kraft” Efs 1:15-23.

Johnny Brorsson, sång nattvard & kaffe.

27 Sön 10.00 Vårgårda  Webbgudstjänst. ”Ge oss idag det bröd vi behöver”.
John Eidering, Jenny och Beatrice Martinsson.

18.30 Rensvist Söndagsandakt. ”Att stå rak i Guds nåd” Efs 2:1-10.
Johnny Brorsson, sång, nattvard & kaffe.

September



Oktober

    November

Equmeniakyrkorna i Tåstorp, Rensvist och Eggvena samarbetar också med Lagmans-
holms Equmeniaförsamling

4 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst. "Förlåt oss våra skulder”.
Johnny Brorsson, Lotta Vårhall och Lotta Andersson.

4 Sön 18.30 Tåstorp Söndagsandakt. ”Han är vår fred” Efs 2:11-22.
Johnny Brorsson, sång, nattvard & kaffe.

11 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst. ”Utsätt oss inte för prövning”,
Pea Karlsson och Emy Karlsson.

18.30 Rensvist Söndagsandakt.  ”En härlig hemlighet” Efs 3:1-13.
Frida Kullingsjö, sång, kaffe.

18 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst. ”Ditt är riket, din är makten och äran i
evighet”. Johnny Brorsson, Marina Halén och Jenny
 Martinsson

18:30 Lagmans- Söndagsandakt med medlemsintagning. ”Stadigt rotad i
holm Jesus.” Efs 3:14-21. Johnny Brorsson, sång,

nattvard & kaffe.  
från Kongo.

25 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst.”Vem är Jesus?” Maria Hammar och
Rotad.

18.30 Eggvena Söndagsandakt. ”Församling med växtkraft.” Efs 4:1-16.
Johnny Brorsson, sång, nattvard & kaffe.

1 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst.”Hur och varför skall jag be?”
John Eidering och Tobias Kullingsjö mfl.

18:30 Tåstorp Söndagsandakt. ”Att älska som Jesus älskat” Efs 4:17-5:7.
Lisa Åsbogård, sång & kaffe.

8 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst.”Hur och varför skall jag läsa bibeln?”
Johnny Brorsson, Sara Jannerland och Louise Falk.

18:30 Rensvist Söndagsandakt. ”Att söka Herrens vilja” Efs 5:8-20.
Johnny Brorsson, sång, nattvard & kaffe.

15 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst.”Hur leder Gud oss?” John Eidering,
Joakim Claesson, Daniel Dalén, Mattias Skogholm
och Stefan Halén.

18.30 Lagmans- Söndagsandakt. ”Att vara familj” Efs 5:21-6:9.
Johnny Brorsson, sång, nattvard & kaffe.

22 Sön 10.00 Vårgårda Webbgudstjänst.”Vem är den helige Anden?”.
Maria Hammar och Friends of Jesus.

18.30 Eggvena Söndagsandakt. ”Tröttna aldrig på att be” Efs 6:10-24.
Johnny Brorsson, sång, nattvard & kaffe



Vi ställde lite frågor till vår nya ungdomsledare Lisa.

Berätta lite om dig själv.
Jag är en tjej på 22 år som från början kommer från Asklanda men som flyttade till Horla när jag var 15.
Jag har vuxit upp med min mamma Susann och min storasyster Fanny, och tillbringat mycket tid under
uppväxten med min mormor Ingegerd och morfar Lars. Nu bor jag i Vårgårda med min fästman Filip och
vår katt Pippin.
Varför vill du jobba som ungdomsledare?
Jag har en längtan om att människor ska få möta Jesus, att de ska bli grundade i sin tro så att de sen
fortsätter följa Jesus. Jag vill vara med och skapa en grund i kristus som jag tror är viktigt, särskilt i
tonårstiden när man förändras mycket och går igenom 14 identitetskriser om dagen. Sen är jag också
en social person som lever för mötet med människor. Jag älskar livsberättelser och att få lära känna
människor och se vilka de är.
Vad ser du fram emot mest att få göra i ditt  jobb?
Samtala om livet, tro och allt däremellan, och såklart hänga med alla goa ungdomar och
församlingsmedlemmar.
Vad gör du en ledig dag?
Hänger med Filip, spelar dator, kollar en bra film eller serie, umgås med vänner, spelar brädspel, är ute i
naturen, lagar nån go mat, lyssnar på podcast. Något sådant!
Hur skulle du beskriva dig själv som person?
Jag skulle beskriva mig själv som en glad tjej med mycket humor och god självdistans. Jag skrattar
mycket och ofta och ser
livet från den ljusa sidan,
men är också djup och
eftertänksam när det
behövs.
Vad gör dig glad?
Filip, min familj, mina
vänner, överraskningar, att
bada, se en riktigt välgjord
film eller serie och dela en
måltid med någon.
Vad har du för bil? (Så att
vi kan heja på dig när vi
möter dig
på vägarna...)
Jag kör en liten röd citroën
c1 med en buckla på sidan
som det står gnu på.
(Notera att bucklan var där
när jag köpte bilen...)
Du har ju redan börjat jobba...hur har starten varit?
Jag började med att åka på Explore. Det har jag varit med på förut som ideell ledare så själva lägret var
inget nytt, men jag var ändå nervös för att träffa så mycket nya människor. Jag undrade om de skulle
tycka om mig och om jag skulle trivas. Kort sagt blev det superbra, det var ett superroligt läger där jag
fick lära känna ungdomarna för första gången, och jag trivdes som fisken i vattnet. Sedan var det dags
för konfaläger! Konfaläger har jag bara varit på själv som konfirmand innan, men det var ju rätt likt ett
vanligt läger. Det var superkul och jag ser redan fram emot nästa års konfaläger! I skrivande stund är
jag inne på min tredje kontorsdag. Förvånansvärt kul att sitta på kontoret faktiskt.

Vi avslutar med fem snabbfrågor?   Kaffe eller te? -Varken eller, tar gärna vatten. Godis eller frukt?
-Godis. Dans eller fotboll? -Dans. Gitarr eller piano? -Piano. Gud eller Jesus? - JESUS

Stafettväxling mellan ungdomsledarna den 30 augusti



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: Lisa Åsbogård tel. 0723 272143
EQUMENIA-grupperna, kontaktpersoner:

Fredagshäng i Tåstorp- Årsk. 4-6 Lisa Åsbogård 0723 272143
jämna veckor kl 17.30
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 Andrsson 0702 284885
Scout Rensvist Göran Blad 0322-629292
Scout Tåstorp Erik Martinsson 0705 744138
Scout träffas på onsdagar 18.30

Tonår varannan fredag Lisa Åsbogård 0723 272143
ojämna veckor kl. 20.00

Fysiska söndagsandakter i alla fyra kyrkor

Den senaste tiden har jag mött många som längtar efter att få mötas fysiskt i kyrkan igen.
Därför har vi beslutat att varje söndag bjuda in till en söndagsandakt i någon av våra fyra
kyrkor. Under dessa stunder kommer det bli sång, bibelläsning, nattvard och en kort
utläggning. Efteråt kan den som vill stanna och dricka en kopp kaffe tillsammans.

Temat för höstens söndagsandakter är Efesierbrevet. En spännande bok i nya
testamentet där författaren Paulus delar de glada nyheterna om Jesus och hur en kristen
församling bör fungera. Varje söndag kommer vi läsa ungefär ett halvt kapitel ur brevet
och någon kommer dela sina iakttagelser och tankar utifrån läsningen. (Höstens alla
underrubriker hittar du i kalendern).

Andakterna är öppna för alla så länge vi inte blir fler än 50 personer. Nattvarden har alltid
varit frivillig och i nuläget är den det mer än någonsin. Men känn dig trygg med att
utdelandet av bröd och vin kommer ske noggrant och med hänsyn till Equmeniakyrkans
alla direktiv för hur nattvard i dessa tider ska firas.

Varmt Välkomna! Se sista sidan för program. Start den 13 sept i Lagmansholm



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


