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Ekumeniska böneveckan

firas gemensamt av kyrkorna i
Rimforsa med en lovsångskväll i
vår kyrka fredag 20/1 och gudstjänst 22/1. I år är det kristna i
Minnesota, USA, som tagit fram
ett material med rubriken ”Gör
det goda, sträva efter rättvisa”
utifrån Jesaja 1:17.
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n har ledig helg
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nd har ledig helg
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Smått & gott från
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äromdagen vaknade vi upp till
snö, julen är runt knuten och
vintersäsongen nalkas. Ett slut
på denna fantastiska hösttermin men
snart en början på en ny termin med
nya möjligheter.
Jag vill passa på att säga ett stort
tack till alla ledare som har funnits
med under terminen och gjort den
helt fantastisk, inte bara i barn- och
ungdomsarbetet utan generellt, för
hela vår församling. Ett extra stort
tack till Viktor Karlsson, som har varit
en stabil och engagerad ordförande,
samt Emmelie Lindé, ungdomspastor i Brokyrkan, som med stort
engagemang och passion har varit
en drivande kraft i hela Rimforsas
ungdomsarbete.
Framöver kommer det ske en hel
del spännande saker och förändringar som kan vara bra att känna till:

3
vecka
Start

Axel Borg är vår nya ordförande men
fram till dess att han tar studenten
2023 så är Kristin Borg och Hjalmar
Gustafsson tillfälligt behjälpliga på
denna position. Emmelie Lindé slutar
sin tjänst vid nyår och kommer att
avtackas i kombination med konsertkväll på Tonår den 16 december kl.
19:00 i Brokyrkan där alla är hjärtligt
välkomna. Edvin Greneskog kommer
bland annat att spela då. Kring jul
kommer det också att ske en hel del
spännande saker, däribland luciafest, julmarknad, storledarsamling
samt LAN. Mer information om detta
kommer.
Som ett avslut vill jag skicka med
ett bibelord som jag tycker beskriver
kyrkans och vår församlings gemenskap och enighet – Efesierbrevet
2:20-22.
Eleonore Näslund

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 Equmeniakyrkan.
Kontakt: Eleonore, 073-075 30 15

Fredagschill Åk 4-6
Fredagar 16-17.30 i Equmeniakyrkan
Kontakt: Eleonore, 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

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.
Uppehåll under jullovet.
November
28 Må 19 Jazz i vintertid, konsert.
Björnligan Jazz Group med Jona
Andersson m fl elever från Sundsgårdens folkhögskola.
December
4 Sö 2 advent, Guds rike är nära.
10:00 Gudstjänst. Nattvard,
Sören Johansson.
Missionsfika (2)
6 Ti 10:30 Andakt på Västerliden
10 Lö 16:00 Luciafest med aktiviteter
för både vuxna och barn, luciatåg,
lotterier, lussefika, försäljning.
Servering (3, 4)
11 Sö 3 advent, Bana väg
för Herren.
18:00 Mässa inför vardagen
18:30 Kongoresan, bildvisning och
berättande om resan till Mukimbungu i oktober.
15 To 14 Trivelsträff för daglediga,
RPG. Julfest. Musik med Tombola.

17 Lö 15-18 Julmarknad vid ICA
Melkers, Equmenia har försäljning.
18 Sö 4 advent,
Äntligen framme?
10:00 Julspel utomhus
med söndagsskolan och levande djur.
Vi sjunger in julen. Kyrkfika (5)
24 Lö Julnatten, Den heliga natten
10.00 Samling kring krubban utomhus med Eleonore Näslund, Nilla
Ekenvärn & Magnus Cassel.
23.00 Julnattsgudstjänst. Musik med
hemvändare, Eleonore Näslund,
Fredrik Lindé. Även på Youtube.
25 Sö Juldagen, Jesu födelse.
7:00 Ekumenisk Julotta i Den Gode
Herdens kapell. Helena Savén, Annika
Davidsson.
27 Ti 10:30 Andakt på Västerliden
31 Lö 17 Nyårsbön. Sören Johansson.

Gudstjänster & Samlingar
6 Fr Trettondedag jul, Guds härlighet
i Kristus.
10:00 Missionsgudstjänst. Sören
Johansson, Torgny Veibäck. Bön- och
offerdag för Equmeniakyrkans
mission i andra länder. Kyrkfika (6)
Även på Youtube.
8 Sö 1 e trettondagen, Jesu dop.
10:00 Gudstjänst. Nattvard,
Sören Johansson. Kyrkfika (7)
17:00 Storledarsamling. Equmenias
ledare planerar vårterminen.
14 Lö 9:30-17 Tyst retreat i Brokyrkan. Lunch, fika. 100:- Anmälan till
helena.saven@svenskakyrkan.se
15 Sö 2 e trettondagen, Livets källa.
10:00 Gudstjänst. Sören Johansson.
Kyrkfika (1)
17 Ti 10:30 Andakt på Västerliden,
nattvard.
Vecka 3 Equmenias grupper startar
för terminen
20 Fr 19:00 Ekumenisk lovsångskväll.

Januari 2023
1 Sö Nyårsdagen, I Jesu namn.
16:00 Ekumenisk nyårsgudstjänst i
Brokyrkan. Sören Johansson, Fredrik
Lindé.

22 Sö Ekumeniska böneveckan.
Gör det goda, sträva efter rättvisa,
Jes 1:17
10:00 Ekumenisk gudstjänst. Helena
Savén. Kyrkfika (2). Även på Youtube.

26 To 14:00 RPG i Brokyrkan. Årsmöte m m.
29 Sö 4 e trettond Jesus är vårt hopp.
17:00 Församlingsmöte om budget
18:00 Mässa inför vardagen
Februari
5 Sö Kyndelsmässodagen,
Uppenbarelsens ljus.
10:00 Årshögtid. Inledande gudstjänst, offerdag för församlingen,
Sören Johansson. Även på Youtube.
Församlingens årsmöte. Kyrkfika (3)
7 Ti 10:30 Andakt på Västerliden
12 Sö Sexagesima, Det levande ordet.
10:00 Gudstjänst. Nattvard,
Sören Johansson. Kyrkfika (4)
18:00 Frikyrkans historia. Filmvisning,
samtal med Fredrik Lindé. Mingelfika.
19 Sö Fastlagssönd, Kärlekens väg.
10:00 Gudstjänst. Nils-Gunnar
Wenhov. Missionsfika (5). Youtube.
23 To 14:00 Trivelsträff för daglediga,
RPG. ”Så skimrande var aldrig havet”
Sång, musik och kåseri om Taube,
Anita Johansson och Kurt Anneborg.
26 Sö 1 i fastan, Prövningens stund.
18:00 Mässa inför vardagen
28 Ti 10:30 Andakt på Västerliden

Missionen i fokus

Från styrelsen

Årsmöte

för församlingen är det den 5
februari. Härmed kallas alla
medlemmar till det. Dagen inleds
med en gudstjänst då vi även har
offerdag för församlingen innan
vi går över på förhandlingarna.
Välkommen att fatta viktiga beslut
inför framtiden!

Församlingsmöte

Veckan före årsmötet har vi ett
församlingsmöte den 27 januari
på ett ovanligt klockslag där vi
presenterar budgetförslaget från
styrelsen och samtalar om det. Då
kommer vi även ta fram nomineringar till valberedningen.

Valberedningen
informerar

Nu är det snart dags för oss i valberedningen att träffas inför det
nya verksamhetsåret. Tänk efter
vad DU vill och kan bidra med! Använd dina gåvor! De är värdefulla.
Hör av dig till någon av oss i valberedningen, senast den 11 december, om du vill förändra något.
Matilda Bönner, Viktor Karlsson,
Eva Holm och Kristina Holgersson

Frikyrkans historia

är en dokumentärfilm av Fredrik
Lindé som fått mycket uppskattning.
Den handlar om hur väckelserörelsen
växte fram på 1800-talet och följer
dess historia till nutid, en fascinerande berättelse om en normbrytande
rörelse som varit med och format det
svenska samhället.
Den 12/2 kl 18:00 kan man se filmen
i vår kyrka. Efteråt blir det mingelfika
och samtal med filmskaparen som
utsetts till årets opinionsbildare av
tidningen Dagen. Du kan läsa mer om
filmen på frikyrkanshistoria.se

Församlingsboken
Medlemsärenden
Anna Langlott har fått flyttningsbetyg till Equmeniakyrkan Torpa.
Joakim Jigman Kargén har på egen
begäran gått ur församlingen.
Joel Gustafsson har fått flyttningsbetyg till Betlehemskyrkan i
Göteborg.
Avliden
Rune Kullered avled 19 september.
Begravningen hölls i Equmeniakyrkan 7 oktober. Officiant var Håkan
Holgersson.

DIN GÅVA OCH FÖRBÖN GÖR SKILLNAD!
Barn och unga är vår framtid. När fattigdom, krig eller katastrofer gör
världen kaotisk kan kyrkan, klassrummet eller utflyken bli en skyddad
plats där mötet med trygga vuxna och Jesus Kristus förvandlar.
Missionärer och volontärer som vi sänder ut är ett konkret uttryck
för detta. Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds
budskap vidare.

Lämna din gåva i gudstjänsten 6 januari, eller när det är missionsfika.
900 32 86
(märk ”internationella”)
DuSWISH:
kan också
använda
BANKGIRO:
900-3286
församlingens bankgiro: 5403-5027
Swish till församlingen 123 570 06 46
Ange: ”Mission”

equmeniakyrkan.se

Sänkt värme i vinter

Församlingen har haft ett bundet
elavtal som går ut vid årsskiftet.
Därefter får vi rörligt elpris med
månadsmedel, både på inköp och
försäljning.
Eftersom vi har bergvärme och
solceller har vi en rimlig elförbrukning. Fastighetskommittén ska se
över våra lokaler med värmekamera för att hitta otätheter och
värmeförluster samt se till att ventilation och värme är bra inställda. De föreslår att vi håller 19-20

grader på övervåningen i kyrkan
i vinter. Våra instrument behöver
jämn värme och kyrksalen används flera gånger i veckorna, så
vi kommer inte stänga av värmen
i kyrksalen på vardagar. Annexet
är dåligt isolerat och drar mycket
värme när det används. Styrelsen
har därför uppmanat Equmenia
att inte använda Annexet i vinter,
mer än i undantagsfall. Annexet
behöver dock grundvärme på 1012 grader för att inte mögla.

Kalmarvägen 40 • 590 43 Rimforsa
info@equmeniakyrkanrimforsa.se
RIMFORSA

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
Axel Borg, 072-209 60 75
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 vintern 2022-23

Jag hittar inte friden!

... så sa pastorsfrun när hon
bläddrade i sin bibel på jakt
efter ett specifikt bibelord,
nånstans i Johannesevangeliet. Jag svarade lite
försynt att du kanske letar på
fel ställe.
Denna lilla vardagliga dialog
fick mig att börja tänka. Inte
minst tänkte jag på julen, en
högtid som är så förknippad
med frid att det finns ett eget
ord för det, julefrid. Många längtar
nog efter den friden, så man handlar,
städar, pysslar, bakar, stökar, pyntar
och lagar krånglig mat för att förbereda sig för julen. Sedan försöker man
klämma in ett besök i kyrkan i det berömda livspusslet. Men man kanske
inte hittar så mycket frid, eftersom
man letar på fel ställen. Friden finns
varken i dyra julklappar, god mat eller
ett välstädat hem. Man kanske också
har blandat ihop frid med en skön
känsla av harmoni och lugn.
De som var på ledardagen Ladda i höstas fick höra att kyrkan inte
skall vara ytterligare en pusselbit att

klämma in i livspusslet. Istället
skall tron på Jesus motsvara
pusselmattan, som alla de andra bitarna ligger på, grunden
som hjälper de andra bitarna
att hitta sin plats och stanna
där. När man börjar hos Jesus
så märker man att det finns
frid med Gud, oavsett vad
man känner. När man hittat
den tron och friden som en
grund i livet faller mycket annat på plats och då kan man hitta frid
i både dyra och billiga julklappar, i
gemenskapen runt maten och i både
välstädade och stökiga hem. Vem vet,
man kanske även kan hitta den där
känslan av harmoni och lugn i många
olika situationer.
Man hinner tänka mycket på ett
par sekunder ibland. Men jag blev
snart avbruten i mina funderingar av
att frun sade: här är det, Johannes
14:27: Frid lämnar jag kvar åt er,
min frid ger jag er. Jag ger er inte det
som världen ger. Känn ingen oro och
tappa inte modet.
Sören Johansson, pastor

