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Tack till Alma

Vår ungdomsledare kommer att avsluta sin tjänst i
sommar för att gå vidare till
studier. Vi avtackar henne i
samband med gudstjänsten
den 14 augusti kl 14.00.

Sommar = läger
I sommar blir det en del läger, vilket
känns väldigt roligt.
Scoutlägret ”En väv av legender”
pågår 28/6-3/7 i Grönebo. Ett 10-tal
kårer är med och arrangerar. Vi åker
ungefär 40 scouter och ledare från
Rimforsa.
Ska’Ut kommer att vara 21-27 juli. Vi
har ett gäng unga ledare som ska åka.
Tonårslägret Groowe kommer att
vara 2-7 augusti på Klintagården.

Vill du bli ledare?
Equmenia fanns med på Familjedagen på torget i Rimforsa den 21
maj och stekte skrabbelucker. Här är
det Axel Borg som bjuder.

Equmenia behöver fler ledare till
verksamheten – i första hand till
scout och Fredagschill. Kanske är det
en uppgift för dig?Kontakta Viktor
Karlsson på 072-248 62 28 för att få
veta mer om ledaruppdraget.

Equmenias grupper
Söndagsskola
Vid varje förmiddagsgudstjänst under
terminen.
Spårare Åk 1-3
Tisdagar 18-19.15 udda veckor
Kontakt: Anne-Louise Gustafsson
0768-32 06 04
Upptäckare Åk 4-6, Äventyrare Åk 7-9
Onsdagar 18.30-20.00
Kontakt: Pelle Andersson 0706-89 07 98
Tonår Åk 7 och uppåt
Fredagar 19-23 i Brokyrkan
Kontakt: Viktor Karlsson 072-248 62 28
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Fredagschill Åk 4-6
Fredagar 16-17.30 i Brokyrkan
Kontakt: Viktor Karlsson 072-248 62 28
Bönegrupp Är du 15+ och intresserad
av att ta del i en bönegrupp, kontakta
Viktor Karlsson 072-248 62 28
Sportkvällar Söndagar 18.00 på Liljeholmen. Linnéa Karlsson 073-818 49 15
Brädspelsgrupp åk 7-uppåt, fokus gymnasiet-uppåt. Möts då och då. Kontakt:
Anders Wilzén 072-229 29 17
Filmgrupp åk 7-uppåt. Möts då och då.
Kontakt: Anders Wilzén 072-229 29 17

Gudstjänster & Samlingar
MAJ
31 Ti 14.00 Andakt på Västerliden.

14.00 Friluftsgudstjänst i Mjölkvik
hos familjen Fredrik Lennman.

JUNI
5 Sö Pingstdagen. Den heliga anden.
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Viktor Karlsson, Sören Johansson,
Bjarne Vårdstedt. Kyrkfika grupp 3.

10 Sö 4 e Tref. Att inte döma.
10.00 Ekumenisk gudstjänst.
Predikant från Brokyrkan. Maj-Lis
Persson, Anita Berrio-García. Kyrkfika
grupp 6.

12 Sö Heliga Trefaldighets dag.
Gud – fader, son och ande
10.00 Gudstjänst med dopakt. Elisabeth Roos, Per Andersson, NilsGunnar Wenhov, Markus Lindstedt.
Kyrkfika grupp 4.

14.00 Friluftsgudstjänst i Drabo,
Set-gården hos familjen Birgitta
Anderberg.

19 Sö 1 e Tref. Vårt dop.
10.00 Gudstjänst. Anne-Louise
Gustafsson, Sören Johansson, Anita
Berrio-García. Missionsfika grupp 5.

16 Lö 16.00 Grill & chill för alla åldrar
på Liljeholmen. Tag med något att
grilla och fikakorg.

12 Ti 10.30 Andakt på Västerliden.
Håkan Holgersson.

21 Ti 10.30 Andakt på Västerliden.
Ann-Louise Gustafsson.

17 Sö Apostladagen. Sänd mig.
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Brokyrkan. Nils-Gunnar Wenhov.

25 Lö Midsommardagen. Skapelsen.
10.00 Ekumenisk gudstjänst i
Hägerstad gamla kyrka.

14.00 Friluftsgudstjänst Hägerstad
prästgård hos Karin Almlöf.

26 Sö Den helige Johannes döparens
dag, Den Högstes profet.
18 Mässa inför vardagen. Håkan
Holgersson, Frithiof Djerf.

24 Sö 6 e Tref. Sänd mig.
10.00 Ekumenisk gudstjänst. Predikant från Brokyrkan. Roy Lindhout m
fl. Kyrkfika grupp 7.
14.00 Friluftsgudstjänst i Beta, hos
familjen Patrik Lingård.

JULI
3 Sö 3 e Tref. Förlorad och
återfunnen. 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Brokyrkan. Linda Cederholm.

Gudstjänster & Samlingar
31 Sö Kristi förklarings dag. Jesus förhärligad. 18.00 Ekumenisk gudstjänst
i Oppeby. Håkan Holgersson m fl.
AUGUSTI
2 Ti 10.30 Andakt på Västerliden
6 Lö 16.00 Grill & chill för alla åldrar
hos Marianne och Lars-Göran i
Långnäs. Tag med något att grilla och
fikakorg.
7 Sö 8 e Tref. Andlig klarsyn.
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Lennart Johansson, Anna-Stina
Vårdstedt, Bjarne Vårdstedt.
Missionsfika grupp 1.
14 Sö 14.00 Streamad ordinationsgudstjänst i kyrkan från Kyrkokonferensen. Karin Wiborn. Avtackning av
Alma Åkesson. Fika grupp 2.
21 Sö 10 e tref. Nådens gåvor
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Samlingssöndag. Anne-Louise
Gustafsson, Sören Johansson, Bjarne
Vårdstedt. Kyrkfika grupp 2.
23 Ti 10.30 Andakt på Västerliden.
28 Sö 11 e Tref. Tro och liv.
18.00 Mässa inför vardagen. Sören
Johansson, Anita Berrio-García.
Kyrkfika grupp 3.

Sommarens gudstjänster
Sommaren blir som vanligt lite mer
ekumenisk, men på lite nya sätt.
Det blir två gudstjänster med alla
tre församlingarna (se kalendariet).
Däremellan firar vi och Brokyrkan
gemensamma gudstjänster. När
gudstjänsterna är hos oss kommer
vi i stor utsträckning försöka vara
ute om vädret tillåter. Inga gudstjänster kommer att streamas i
sommar. Svenska kyrkan kommer
att fira gudstjänst i hela Rimforsa
församlings område genom att ha
friluftsgudstjänster i olika byar.
Det är ett gott initiativ som vi och
Brokyrkan vill uppmuntra genom
att skriva med de samlingarna i våra
program. Svenska kyrkan har ingen
gudstjänst inne i Rimforsa på hela
sommaren eftersom förmiddagarnas
mässor hos dem är i sockenkyrkorna.
Därför blir även våra och Brokyrkans
gudstjänster lite mer ekumeniska
genom att Svenska kyrkan tipsar
sina medlemmar i Rimforsa om våra
samlingar. Att vara generös och tala
väl om varandra är också ett bra sätt
att vara ekumenisk på.

Församlingsboken
Nya medlemmar
Helena Bergbom, Klara Borg,
Saga Borg, David Bönner,
Edvard Bönner och
Marie Fahlström har hälsats
välkomna in i församlingen.

Det är dags att lämna stafettpinnen vidare

N

u är min tjänst här
i Rimforsa snart
slut efter två års
tid. Det känns som om
jag har levt ett helt liv
här och samtidigt som att
det var igår som jag satt
nervöst på min arbetsintervju. Jag minns att när
jag tackade ja så kände
jag ganska snabbt, vad
har jag gjort? Och under
sommaren funderade jag på ifall det
fanns någon möjlighet att backa ur.
Men då tänkte jag tillbaka på min
intervju, på orden jag hade fått höra,
att jag fick komma precis som jag var.
Vilka otroliga år jag har fått vara
med om. Två år med mycket glädje
och skratt men även en del motgångar. Åren under pandemin har varit
tuffa för oss alla och det har verkligen
varit utmanande att jobba som ungdomsledare där mycket handlar om
att skapa mötesplatser och umgänge.
Att fortsätta försöka skapa det, när
utgångspunkten helt har förändrats
har krävt mycket energi och nytänkande. Vi var tvungna att stanna upp
och tänka efter, vad är det som är det
viktiga? Jag är verkligen så imponerad och tacksam för alla ledare som
fortsatte att leta efter lösningar när
förutsättningarna hela tiden förändrades.
Som i det mesta man går igenom

finns det alltid lärdomar
att ta med sig. En av de
saker som jag har fått se
är hur den lilla gruppen
kan ha stor betydelse.
Under våren 2021 fick
vi dela in deltagarna i
mindre grupper, så på
till exempel scouterna
möttes man bara i sin
patrull under nästan hela
våren. Att få se hur barn
från olika skolklasser som träffas
varje vecka sakta men säkert börjar
skapa band till varandra och att som
ledare verkligen få tid att möta varje
deltagare är något som lätt försvinner
i det stora. Men vilken betydelse det
kan få.
I slutet av terminen när man undrade ifall det var värt allt slit, frågade vi
scouterna vad de hade tyckt om under våren, då svarade de att det bästa
varit att få lära känna nya vänner från
andra skolklasser. Det kändes som en
seger, att mitt i allt fått vara en plats
där barn och unga växer i gemenskap
med varandra och Jesus.

J

ag har i allt detta fått mer än
någonsin utmanas i att sätta min
tillit till Gud. När känslan av att
jag har helt fått slut på idéer och
energi har jag fått säga: Gud, jag gör
så gott jag kan och sen får du göra
resten. Att Gud gång på gång har fått

bära det jag inte kan. Det finns otaliga gånger jag känt inför en grupp, hur
ska det här gå vägen? Men sen alltid
lämnat kyrkan med en förvåning att
det gick denna gången med.
Även om det första året var väldigt
annorlunda är jag så tacksam över
tiden här. Att få möta alla barn och
unga vecka ut och vecka in. Få höra
alla idéer, tankar och funderingar. Att
få leka, baka och åka på utflykt. Att
få prata om saker som är viktigt och
sånt som kan kännas helt oviktigt
Jag har tidigare haft lätt att drunkna
i världens mörker, orättvisor och kriser. Men nu känner jag ett sånt stort
hopp inför framtiden. Med dessa
kloka, medvetna och omtänksamma

ungdomar ser jag så mycket av Guds
Godhet och väg framåt för världen.
Jag tänkte när jag började: jag kör
ett år, sen är det bara att gå vidare.
Det kommer inte beröra mig så mycket. Men så blev det inte, det gör ont i
hjärtat att lämna, men allt har sin tid.
Som en föregångare till mig har sagt,
man får se det som en stafett, nu har
jag sprungit min bit och det är dags
att lämna vidare pinnen.
Jag vill verkligen tacka för de här
två åren. Tack för all förståelse, allt
tålamod och för att jag har fått vara
den jag är. Jag hoppas att jag har fått
vara Guds verktyg i att vara en trygg
och säker plats.
Alma Åkesson, ungdomsledare

Missionen i fokus
Kursdeltagarna i nivå 3 av Prodak
har nu fått motta sina diplom vid
ceremonier i byarna. Så här berättar
några av deltagarna:
Fru Zeyidio i Kasi kan nu både läsa,
skriva och räkna. Hennes man gav
henne i uppgift att åka till Kimpese
och sälja jordnötter för 700 kongofranc/glas (den enhet man använder). Hennes kassa bestod av 294 000
franc. Resan kostade 30 000 och en
plats på marknaden 3 000. Nu hade
hon 261 000 kvar. Hon köpte en skoluniform till sin son för 12 000, anteckningsböcker till sonens skolgång

för 25 000, och livsmedel för 8 000.
Hon betalade 6 000 för hemresan
och lämnade de 216 000 till sin man.
Han gratulerade henne till den lyckade stadsresan.
Fru Bueyisanga i byn Mamianga
har förstått att det är viktigt att ha en
toalett. Tidigare gick man i familjen
ut i buskarna när man skulle uträtta
sina behov. När man på kursen läst
en text om hur man bygger en säker
och bra toalett, övertygade hon sin
man om vikten av att ha en sådan. En
vecka senare hade hennes man byggt
en toalett.

Så trevlig gemenskap det är att
kratta ängarna! Många har uttryckt
detta. I år hörde jag en konversation under fagningen med önskan
att vi skulle ha fler mötesplatser.
Och visst är det så att vi behöver
ses, få tala med och se andra
människor, leva sida vid sida och
stötta varandra. Tänk vilken förmån
vi har som får mötas på det enklaste
sätt, till gudstjänst.
Vi får möta varandra men har samtidigt den stora förmånen att möta
Jesus varje söndag. I det mötet får vi
lämna allt inför honom och lyssna på
vart Han vill leda oss. Tillsammans får
vi möta livet i församlingen.
Under pandemin blev vi fråntagna
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denna möjlighet och jag tror inte att
alla riktigt har hittat tillbaka. Låt oss
påminna varandra om glädjen att få
ses i Guds kyrka.
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin
rikedom med all sin vishet. Lär och
vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden,
och sjung Guds lov i era hjärtan.
Kol 3:16
Anne-Louise Gustafsson
Kalmarvägen 40 • 590 43 Rimforsa
0494-200 89
info@equmeniakyrkanrimforsa.se

en församling för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Pastor
Sören Johansson 070-578 65 63
pastor@equmeniakyrkanrimforsa.se

Ungdomsledare
Alma Åkesson, 076-635 12 23
ungdomsledare@equmeniakyrkanrimforsa.se

Vice församlingsföreståndare
Håkan Holgersson 070-592 52 58
hallstadhakan@hotmail.com

Ungdomsrådets ordförande
Viktor Karlsson 072-248 62 28
equmenia@equmeniakyrkanrimforsa.se

Ordförande
Anne-Louise Gustafsson 076-832 06 04
algustafsson65@gmail.com

Församlingens bankgiro: 5403-5027
Swish till församlingen 123 570 06 46

Vice ordförande
Tomas Vestlund 070-309 58 58
tomas@westlundarna.se

Equmenias bankgiro: 5644-9721
Swish till Equmenia 123 44 66 348
Mukimbungu bankgiro: 5296-8732
Mukimbungu Swish 123 272 55 54

På Facebook och Youtube finns vi på equmeniakyrkanrimforsa

www.equmeniakyrkanrimforsa.se

Var och en har något att bidra med

J

ag har varit trött ett tag och
det har blivit värre. I slutet
av mars var jag därför hos en
läkare. Jag blev sjukskriven först på
heltid en månad och nu på deltid.
När man pratar om trötthet och
sjukskrivning är det många som
tror att man blivit utbränd och
sönderstressad. Det är stor skillnad
mot slutet av 80-talet då utbrända
personer inte blev trodda, vilket
är en positiv utveckling. Men vi
får inte glömma att det även finns
kroppsliga sjukdomar. Efter mycket
provtagningar har det konstaterats att min sköldkörtel jobbar för
långsamt, så jag har för lite sköldkörtelhormon som reglerar ämnesomsättning och energiproduktion i
hela kroppen. För låga nivåer av det
hormonet förklarar mycket av mitt
mående den sista tiden.
Det är alltså inte så att jag tröttnat
på jobbet som pastor eller tycker
att församlingen är jobbig och stressande. Tvärtom trivs jag med min
kallelse och uppskattar vår församling väldigt mycket. Men det spelar
ingen roll hur mycket arbetsglädje

och lust man har. När det inte finns
tillräckligt mycket energi i kroppens
celler blir inte så mycket gjort. Nu
äter jag lite sådant hormon i tablettform så får vi se hur framtiden artar
sig.
Tack för alla förböner och omsorg! Det uppskattas. När man blir
sjuk är det skönt att tänka på vad en
församling egentligen är, en gemenskap omkring Jesus Kristus. Vi är
alla delar av Kristi kropp, men det
är Jesus som är huvudet. Vi hör alla
till honom, med det vi är, med våra
gåvor och våra brister.
Församling är vi tillsammans. Vissa
tider bidrar man mer till gemenskapen och andra tider får man
bli mer buren, men det är samma
gemenskap där vi alla är otroligt
viktiga, men ingen mer än Jesus är
oumbärlig.
Tack till alla som nu klivit fram och
tagit mer ansvar än vanligt i församlingen. Då kanske vi blir ännu mer
bibliska, eller som Paulus uttrycker
det: när ni samlas har var och en
något att bidra med... 1 Kor 14:26
Sören Johansson, pastor

