Anslagstavlan
Kurs – Att ge tron vidare
4 tisdagar varannan vecka med
start 13 sep är det en webbkurs
1,5 timme. Det handlar om att
upptäcka skatten, få kraft, att
Gud vill använda dig och hur man
delar tro i vår tid. De som gick
kursen i våras uppskattade den.
Läs mer och anmäl dig på equmenia.se/attgetronvidare/

Kyrkhajk

En mysig lördag i kyrkan blir det
19 november. Då lagar vi mat tillsammans, äter tacos, leker och
har andakt. Sedan får de som vill
sova över i kyrkan hela natten.
Det är söndagsskolan som ordnar
detta äventyr, men alla åldrar är
välkomna.

Konfa

Går du i ått
an i höst?
Då är konfa
för dig! Vi
ses en dag
i veckan e
skolan och
fter
pratar om
livet, Gud
och sånt. F
ör mer info
och anmä
kom till ky
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rkan 15 se
ptember 1 n
eller prata
8
:3
0
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Bön- & offerdagar
16 oktober för Equmenia
nationellt.
27 nov för församlingen.
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VISIONSKVÄLL
15 november har vi ett församlingsforum där vi samtalar om
vår verksamhetsplan och vilka
justeringar och satsningar vi vill
göra 2023. Välkommen!

Ledigheter
helg
Sören Johansson har ledig
18 sep, 16 okt, 13 nov.
helg
Eleonore Näslund har ledig
18 sep, 23 okt, 13 nov.

Årsmöte

för Equmenia Rimforsa är det
den 23 oktober efter gudstjänsten. Välkommen att fatta
viktiga beslut inför framtiden!

Smågrupper

Samtal, bön, gemenskap, bibelläsning och omsorg om varandra
i en liten grupp är en viktig del
i trons liv som ger växt. Nu ser
vi över våra smågrupper och i
höst startas några nya. Mer info
kommer till de som visat intresse.
Vill du veta mer eller komma med
i en grupp får du gärna ta kontakt
med pastorn.

Smått & gott från

V

em är den nya ungdomsledaren kan man ju fråga sig? Min
syster och min pojkvän
fick frågan om de kunde
beskriva mig med tre ord,
dessa löd: nördig, barnslig
(på ett humoristiskt och
positivt sätt) och organiserad, vilket jag själv tycker
stämmer ganska bra!
Jag är säker på att några
har koll på vem jag är eftersom jag varit medlem i

kommer Axel fram till mig när vi
står och kollar på några som spelar
såpafotboll och bara slänger ur sig att
jag borde bli ungdomsledare till hösten. Jag måste
erkänna, först blev jag helt
chockad och tog det lite
som ett skämt. ”Ska jag
kunna bli ungdomsledare
liksom, jag som känner
mig stel och nervös inför
det mesta och förmodligen
aldrig kommer att våga att

församlingen ett tag, men för er som
inte har det: Hej! Jag heter Eleonore
Näslund och är 20 år. Jag har vuxit
upp i Staverö, på landet precis utanför Rimforsa, och har för bara någon
vecka sedan flyttat till ungdomsledarlägenheten. Så kul!
Nu kanske ni också undrar varför
Axel är angiven i min rubrik och varför jag valde att bli ungdomsledare
och låt mig bara säga att det absolut
inte har varit en tydlig väg hit.
Jag tog studenten förra året där jag
studerade det naturvetenskapliga
programmet och har hela året varit
inställd på universitet. Jag hade sökt
till både kemi- och fysikprogrammet
och åkte sedan på scoutläger som
ledare i somras.
Efter några dagar av sjukt mycket
bad och prat med många människor

prata inför folk, han säger det säkert
bara för att vara snäll, tänkte jag.
Men efter en tids funderande,
diskussioner med människor i min
omgivning, mycket frågor till Gud och
en aningen identitetskris så sitter jag
nu här och det känns verkligen helt
fantastiskt! Jag vet att det inte har
gått särskilt lång tid, men jag känner
bara i hela min själ att jag är på precis
rätt plats för tillfället!
Som en liten avslutning på denna
lilla presentation ville jag bara upplysa att om ni ser mig i kyrkan, vilket
jag är säker på att många kommer att
göra framöver, så ser ni mig förmodligen med en midjeväska, tofflor och
något form av leende på läpparna.
Ser fram emot att träffa er alla!
Tack och hej leverpastej, kram
Eleonore

Axels förslag blev verklighet

Gudstjänster & Samlingar
Vardagsandakt
Välkommen på vardagsandakt varje tisdag kl 10 i kyrkan. Vi inleder
med sång och ljuständning i kyrksalen. I församlingssalen fortsätter
vi med textläsning, samtal, förbön
och gemenskap kring enkelt kaffe.
September
3 Lö 11-15 Barnens dag utanför
Brokyrkan. Barnaktiviteter som käpphästtillverkning, bakning, scoutkarusell, ansiktsmålning, pyssel m m.
Korv, fika.
4 Sö 12 e tref, Friheten i Kristus.
10:00 Gudstjänst. Nattvard, Sören
Johansson. Kyrkfika (4)
10 Lö 16:00 Grill & chill i kyrkparken.
Ta med något att grilla.
11 Sö 13 e tref, Medmänniskan.
10:00 Gudstjänst. Sören Johansson.
Även på Youtube. Missionsfika (5).
13 Ti 10:30 Andakt på Västerliden
15 To 18:30 Infoträff för blivande
konfirmander och föräldrar.
18 Sö 14 e tref, Enheten i Kristus.
10:00 Vi är inbjudna till välkomstgudstjänst i Linnékyrkan, Kisa för nye
pastorn Carl-Johan Hultman.
18:00 Mässa inför vardagen. Håkan
Holgersson.

20 Ti 19:00 Bibelstudium.

Gudstjänster & Samlingar

22 To 14:00 RPG i Brokyrkan. Helena
Savén om sin kallelse till präst.

16 Sö 18 e tref, Att lyssna i tro.
10:00 Gudstjänst. Bön- och offerdag
för Equmenia. Nils-Gunnar Wenhov,
Roy Lindhout. Kyrkfika (1).

23-25/9 Konfirmander på hajk.

18 Ti 19:00 Bibelstudium

24 Lö 17:00 Klimatafton. Ekumenisk
samling, Annelie Anderberg från
Grön kyrka, Astrid Hultman. Servering, (6).

20 To 14:00 RPG. Carina Jarlsbonde
berättar om Lovisa från Värmland,
en svensk Dr Quinn i Kina. Besök av
Skeda RPG.

25 Sö 15 e tref, Ett är nödvändigt.
10:00 Ekumenisk klimatgudstjänst i
Brokyrkan. Annelie Anderberg m fl.
Konfirmanderna presenteras. Streamas i Brokyrkans kanaler. Kyrkfika.

23 Sö 19 e tref. Trons kraft.
10:00 Gudstjänst. Sören Johansson,
Claes Brandén. Missionsfika (2). Efteråt: Årsmöte för Equmenia Rimforsa.

Oktober
1-2 Lö-Sö Den helige Mikaels dag,
Änglarna. Församlingshelg i Missmyra, se info på annan sida.

25 Ti 10:30 Andakt med nattvard på
Västerliden

4 Ti 10:30 Andakt på Västerliden
19:00 Bibelstudium.

30 Sö 20 e tref, Att leva tillsammans.
10:00 Gudstjänst. Sören Johansson,
Per Andersson. Även på Youtube.
Kyrkfika (3)
18:00 Mässa inför vardagen

8 Lö 10-13 Equmenias höstmarknad
utanför ICA Melkers.

November
1 Ti 19:00 Bibelstudium

9 Sö Tacksägelsedagen, Lovsång.
10:00 Gudstjänst för alla åldrar.
Scoutinvigning, Equmenias ledare,
Eleonore Näslund, Sören Johansson
m fl. Kyrkfika (7).

4-6 Fr-Sö Smaka och se. Ungdomskonferens i Linköping.

15 Lö 9-17 Ladda, ledardag i Linköping. Info: equmeniakyrkan.se/ost/

5 Lö Alla helgons dag, Helgonen.
18:00 Ekumenisk minnesgudstjänst i
Kättilstad kyrka. Helena Savén, Sören
Johansson, Sarah Kaguama m fl.

6 Sö Alla själars dag, Vårt evighetshopp. 10:00 Gudstjänst. Nattvard,
Sören Johansson. Kyrkfika (4).
12 Lö 16:00 Missionsfest i Linnékyrkan, Kisa. Våra Kongo-resenärer berättar om sina upplevelser.
13 Sö S f domssöndagen, Vaksamhet
och väntan. 10:00 Gudstjänst.
Matilda Bönner, Edvin Greneskog.
Även på Youtube. Kyrkfika (5).
15 Ti 10:30 Andakt på Västerliden
19:00 Visionskväll, församlingsforum
om verksamhetsplan. Vad vill vi göra
2023?
17 To 14:00 RPG i Brokyrkan. Trädet
som symbol – i ord, bild och ton.
Elisabeth & Gösta Nylund.
19 Lö 17:00 Tacokväll & kyrkhajk.
Gemenskap, matlagning, lekar,
andakt med nattvard, övernattning i
kyrkan.
20 Sö Domssöndagen, Kristi återkomst. 10:00 Gudstjänst. Besök av
Apg 29, Sören Johansson. Missionsfika (6).
27 Sö 1 advent, Ett nådens år.
10:00 Gudstjänst för alla åldrar.
Adventsmusik, Eleonore Näslund,
Sören Johansson, offerdag för församlingen. Youtube. Kyrkfika (7, 1).

Att bära frukt

En helg med församlingen – när hösten är som vackrast!
Innehåll
Vi delar tankar, inspiration, prat, mat, fika, utetid, innetid, andakt och vila.
Lek och aktivitet för alla barn. Gudstjänst med nattvard.
Daniel Åkerblad, församlingsutvecklare på Equmeniakyrkan Region Öst
samtalar med oss om församlingen som växtplats.
När? 1-2 oktober. Lördag 9:30 samling vid kyrkan för samåkning och
avfärd. Fika vid 10:30-tiden. Vi avslutar med lunch på söndagen.
Var? Missmyra Kursgård (nära Åtvidaberg och Bersbo)
Anmälan senast 18 september till:
Sören Johanssson, pastor@equmeniakyrkanrimforsa.se
Skriv namn, ålder på ev barn, ev specialkost, behov av skjuts.
Ange om du/ni vill vara med hela helgen eller bara lördagen.
Ta med egna lakan för övernattning. Det är viktigt att du meddelar
sjukdom. Då kanske någon annan kan överta platsen.
Kostnad: Församlingen önskar att alla som vill får möjlighet att vara med
och man betalar den summa som man har möjlighet till.
Riktpris för vuxna för 2 luncher, middag logi, frukost och fika är 900 kr.
Riktpris för barn 4-12 år ungefär hälften.

Församlingsboken

Jonatan Brandén och Emelie Eklund
vigdes den 2 juli i Hägerstad nya kyrka. Officiant var Håkan Holgersson.
Paret heter nu Brandén.

Medlemsärenden
Edvin Greneskog har fått flyttningsbetyg till Andreaskyrkan, EqumeniaOlivia Netz och Hannes Krantz vigdes
kyrkan Södermalm.
den 6 augusti i Rappestads kyrka.
Vigsel
Edvin Greneskog och Tove-Junia
Helminen vigdes den 24 juni. Paret
heter nu Greneskog.
Jakob Gustafsson och Greta Karlsson
vigdes i Granbergsträsk den 23 juli.

Dop
Noa Elias Johansson döptes 12 juni
i Equmeniakyrkan med Svenska kyrkans ordning. Officiant var Elisabeth
Roos.

Missionen i fokus
Äntligen dags att besöka vår vänförsamling
Äntligen har det blivit möjligt att resa
till Kongo igen och den 3-19 oktober
kommer en delegation att besöka vår
vänförsamling i Mukimbungu – Hjalmar Gustafsson, Jan Hultman och
Annbritt Nilsson från Rimforsa samt
Göran Nordfeldt från Skeda.
Vänförsamlingen ser mycket fram
emot besöket och har planerat ett
digert program. Det blir bland annat
besök i PRODAK-kurser, odlingsprojektet, det nya hälsocentret, sykurserna i Charlottarummet i kyrkan, besök
hos de svenska missionärerna och
kyrkoledningen i Luozi, på sjukhuset
och fotbollsprojektet i Kimpese.
Dessutom blir det naturligtvis samtal och diskussioner om vårt vänförsamlingssamarbete.
Resenärerna kommer att ha med
sig ett mikroskop till hälsocentret
vilket bland annat kommer att göra
det lättare att identifiera malariavarianter så att rätt medicin kan sättas in. Skänk gärna en slant till inköp
av detta mikroskop.
De fält i Kasi som vi hjälpt församlingen att köpa in odlas nu delvis upp,
men där behövs bevattningsmöjligheter och diskussioner pågår sedan
en tid om det bästa sättet att ordna
detta. En så kallad vädurspump kommer därför att tas med på resan, för
att se om den kan fungera i sammanhanget.

Dessutom kommer de många insamlade glasögonen och förmodligen
också fotbollsutrustning att överlämnas till församlingen.
Bed för att resan ska gå bra och bli
lyckad!
Mukimbungugruppen blir förening
Mukimbungugruppen har fått ta
emot en större ekonomisk gåva av en
privatperson för att använda i vänförsamlingsarbetet. Gåvan är i form av
fonder och värdepapper och tanken
är att det i första hand är avkastningen som ska användas.
Mukimbungugruppen är idag ingen
juridisk person, utan tillsatt av de
svenska församlingarna. Men för att
kunna ta emot och hantera denna
gåva, som ju har ett alldeles speciellt syfte och ändamål - nämligen
att hjälpa Mukimbungu församling
till självhjälp - har de fyra församlingsstyrelserna beslutat att Mukimbungugruppen ska bli en ideell
föreningen.
Tanken är att inga andra än församlingarna ska vara medlemmar i denna
förening och att den i stort sett ska
fungera som idag.
Arbete med att ta fram stadgar har
påbörjats, därefter blir det bildarmöte och registrering som ideell förening.
Missionskommittén

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: Nilla Ekenvärn, 073-031 20 55
Tonår Åk 7 och uppåt
Fredagar 19-23 i Brokyrkan.
Kontakt: Eleonore Näslund, 073-075
30 15

RIMFORSA

Fredagschill Åk 4-6
Fredagar 16-17.30 i Brokyrkan
Kontakt: Eleonore Näslund, 073-075 30
15
Bönegrupp Är du 15+ och intresserad
av att ta del i en bönegrupp, kontakta
Eleonore Näslund, 073-075 30 15
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

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
Eleonore Näslund, 073-075 30 15
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

RIMFORSA
Programblad hösten 2022

Gud är lite som en bästa vän

J

ag är inte uppvuxen i en kristen familj utan valde att vandra
med Jesus när jag var tonåring
och gick i högstadiet. Anna Langlott
(dåvarande ungdomsledare) introducerade mig till mycket inom den
kristna tron. Lovsånger, hur man läser
bibeln, vad ett vittnesbörd är, hur
man gör en andakt, hur man ber och
allmänt hur man får ett liv tillsammans med Gud.
Jag kommer aldrig kunna tacka
henne nog, men tillåt mig att säga en
sak: sedan den dag då jag tog emot
Gud och lade mitt liv i hans händer
har mitt liv bara blivit bättre. Jag pratar med Gud varje dag och jag känner
mig aldrig ensam, just för att han
alltid är med mig oavsett dag, väder,
humör eller sammanhang.
Jag har vågat utforska livet på ett
annat plan än vad jag skulle vågat
om jag inte var troende och jag har
utvecklats till en person som kan
prata med Gud om precis allt! Om
jag står och väntar på bussen och har
lite tråkigt, då säger jag bara ”Tjenare
igen Gud, jag känner mig helt sjukt

uttråkad, kan inte du bara göra något
kul?”, och oftast så händer det något
kul. Någon kanske kommer fram och
pratar med mig, jag kanske snubblar och skrattar åt mig själv eller så
får jag ett humoristiskt sms från en
kompis.
Gud är verkligen helt fantastisk, lite
som en bästa vän och precis därför tänkte jag skicka med två av de
många bibelord som jag har fastnat
lite extra för.
Det första kommer ifrån Ps 16:11
”Du visar mig vägen till liv, hos dig
finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand.”.
Det andra kommer ifrån Jes 41:10
”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.”
Dessa två bibelord sammanfattar
till viss del hur Gud har hjälpt mig i
mitt liv. Han ger mig glädje och leder
mig på rätt väg, samtidigt som han
ger mig styrka i alla svårigheter som
livet har att erbjuda.
Eleonore Näslund

