
Uthyrning av husvagnar,

försäljning av släpkärror,


förtält och gasol.

Mölarp - Fristad 0708-26 03 59

 9-18, Lörd 9-16, Sön 10-16 
www.fristadsblomsteraffar.se 

Stora vägen 28, Fristad   033-26 00 45 - för ett ekonomiskt boende!

Sandbio pellets

Välkomna till Herrljungasotarens

Pelletsdepå i Annelund

Hämtning enligt överenskommelse

Vi har även hemleverans

Ring för mer info.

Kontor 0513-500 37

Martin 0706-40 25 04

Gert 0705-24 29 10

info@herrljungasotare.se

www.herrljungasotaren.se

4 september  -  29 november 2020

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och 
må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord 
och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand.  

P. Harling, irländsk bön

http://www.fristadsblomsteraffar.se
mailto:info@herrljungasotare.se
http://www.herrljungasotaren.se


Kontakta oss gärna om du undrar över något!
Söndagsskola: 
Söndagar kl 10.00 under gudstjänsttid 
Berit Larsson 0730-79 79 38 

Nying: 
Samlas på fredagar kl 17.30-18.30 
Agnes Lundin 070-924 27 17 

Scout: 
Samlas på fredagar kl 18.45-20.15 
Marcus Larsson 0702-99 60 21 

Tonår: 
Träffas ungefär varannan onsdag och 
varannan fredag 
Lise-Lotte Pyrén Englund 070-87 350 87
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Ordförande och ansvarig 
utgivare:  
Berit Larsson 
0730-79 79 38 

Kassör:  
Lise-Lotte Pyrén-Englund 
070-87 350 87 

Equmeniakyrkan 
Bg 815-7174 
Swish 123 344 03 77 

equmenia 
Bg 117-0505 
Swish 123 511 14 48 

Ordförande equmenia: 
Marcus Larsson 0702-99 60 21 

Pastor: 
Rebecka B. Larsson 
070-650 56 77 
Ledig dag fredagar

Telefon till Equmeniakyrkan:  
033-26 33 55 

Gilla oss gärna på Facebook: 
Equmeniakyrkan Borgstena och 
equmenia Borgstena 

Youtube: 
Equmeniakyrkan Borgstena

30 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Berit Larsson ansvarig 

31 Alla 10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD Rebecka B. Larsson 
 helgons dag Sång av Monika Larsson  
   Insamling till byggnadskassan 

NOVEMBER 
1 Söndag 19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

6 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Herbert Eriksson ansvarig 

8 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST Berit Larsson 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

13 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Bertil Benjaminsson ansvarig 

15 Söndag 10.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST med Fristad och Tämta   
   utdelning av biblar till konfirmander,  
   Per Ringbo och Rebecka B. Larsson 
   Sång av Agnes och Thyra Lundin 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

20 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN May-Britt Eriksson ansvarig 

22 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST Lise-Lotte Pyrén Englund 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

27 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Berit Larsson ansvarig 

29 1:a  10.00 GUDSTJÄNST Rebecka B. Larsson 
 advent  Sång av Catharina Hernström-Benjaminsson 
   Månadsoffer 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN



22 Tisdag 10.00 PROMENAD I TUVARP medtag eget fika 

25 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN May-Britt Eriksson ansvarig 

27 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST på Källeberg Rebecka B. Larsson 
   Sång av Lisa o Ulf Hansfelt  Medtag egen kaffekorg 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

29 Tisdag 10.00 PROMENAD I TUVARP medtag eget fika 

OKTOBER 
2 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Berit Larsson ansvarig 

4 Söndag 10.00 SKÖRDEGUDSTJÄNST  
   Lise-Lotte Pyrén Englund, Sång av Helén Nordberg 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

9 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Herbert Eriksson ansvarig 

11 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
   Rebecka B. Larsson 
   Därefter församlingens årsmöte 
  19.00-20.00 BÖN 

16 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Bertil Benjaminsson ansvarig 

18 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST 
   Berit Larsson Sång av Malin Andreasson 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

23 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN May-Britt Eriksson ansvarig 

25 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST Lise-Lotte Pyrén Englund 
   Sång av Caroline, Ester och Kenneth 
 19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 36

Vi har under de senaste åren haft en skördefest i samband med en gudstjänst 
någon gång under hösten.
Då vi har fått skänka det vi skördat, syltat och saftat. I år blir det annorlunda 
med alla restriktioner som gäller p ga covid-19 så det blir ingen skördefest.
Istället vill vi be om ett skördeoffer till församlingen. Du som vill och har 
möjlighet kan ge en gåva till församlingen på bankgiro 815-7174 eller swish 
123 344 03 77. Märk gåvan " skördeoffer". Tack för din gåva.

Dags för ny termin! 

När du läser detta har terminen varit igång cirka en vecka, mycket är som 
vanligt en del inte. Som vanligt har nying, scout och tonår sina grupper på 
fredagar och onsdagar. Det kommer att vara många roliga, spännande, 
mysiga och andliga aktiviteter. 
Ett program för hösten ska du ha fått i din brevlåda, om inte kolla in Equmenia 
Borgstena på Facebook. 

Equmenia på nationell nivå rekommenderar att 
det är bra om våra verksamheter kan få fortgå så långt det är möjligt inom 
ramarna för Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. 
Men vissa samlingar och aktiviteter som nying- och scoutinvigning, 
fredagsmys och julmarknad med luciatåg måste vi ställa in i år på grund av 
covid-19. 

Med önskan om en superbra ovanlig hösttermin! 

Marcus Larsson/ Ordförande 

TONÅRSLÄGER 
25 juni samlades 7 tonåringar och 3 ledare på 
Källeberg för att ha ett miniläger. Uteaktiviteter, 
bad, bibelsamtal, paddling, grillning, vattenkrig, 
kvällskul och övernattning i vindskydd med detta 
goa gäng skapade ett härligt minne och en 
superfin start på sommaren.  
/Tonårsledarna
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Information 
Det vi hoppades på i våras får vi fortsätta hoppas på - att vi snart kan samlas 
som vanligt! Just nu får vi lov att hålla oss till de direktiv och restriktioner som 
finns och därför är vårt program begränsat även under hösten.  

Vi samlas till bön i kyrkan på fredagar och söndagar och vi möts till gudstjänst på 
söndagar. 
Du som vill och kan, är frisk och inte tillhör riskgrupp - välkommen till kyrkan! Du 
som känner att du vill hålla dig hemma - känn att du kan delta i bön där du är. 
Och du som har möjlighet - leta upp våra gudstjänster på Youtube, 
Equmeniakyrkan Borgstena. Alla våra gudstjänster finns inte där, men en del 
spelas in och läggs ut i efterhand. Välkommen att fira gudstjänst tillsammans 
med oss på det sättet! 

SEPTEMBER 
4 Fredag  equmeniagrupperna startar  
  19.00 BÖN Lise-Lotte Pyrén Englund ansvarig 

6 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST Lise-Lotte Pyrén Englund 
   Insamling till byggnadskassan 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

8 Tisdag 10.00 PROMENAD I TUVARP medtag eget fika 

11 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Herbert Eriksson ansvarig 

13 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST på Källeberg Rebecka B. Larsson  
    Sång av Lars Andreasson Ta med egen kaffekorg 
  19.00-20-00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

15 Tisdag 10.00 PROMENAD I TUVARP medtag eget fika 

18 Fredag  equmeniagrupperna  
  19.00 BÖN Bertil Benjaminsson ansvarig 

20 Söndag 10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
   Barnens bibel delas ut. Joakim Hedin, Johanna  
   Savhammar, Rebecka B. Larsson,Katarina   
   Dahlberg  och ”Så ska det låta” medverkar 
   Månadsoffer 
  19.00-20.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

I dessa tider 

Finns det någon fras som uttryckts oftare de senaste månaderna än just denna - 
”i dessa tider”? Vi kan vara trötta på både frasen och det den står för. Det är 
annorlunda tider, konstiga tider, frustrerande tider och det sammanfattas på något 
sätt med ”i dessa tider”. Vi vet inte riktigt varken hur vi ska benämna det som vi är 
mitt uppe i eller hur vi ska hantera det. För några påverkar det inte vardagen så 
mycket, för andra har allt ställts på ända.  

Hos Bibelns profeter möter vi många historiska ”i dessa tider”. De kanske inte 
använde just det uttrycket, men känslan av händelser bortom människans kontroll 
finns där.  

”Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i 
denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din barmhärtighet.” 
Habackuk 3:2 

Gud är beständig. Oavsett pandemi och en omkullkastad vardag står han fast. Vi 
kanske behöver bli påminda, vi kanske behöver att Gud ger sig till känna för oss. 
Inte för att han har glömt oss, inte för att han har dragit sig undan - utan för att vi 
kanske inte minns eller räknar med honom längre. 

I Johannesevangeliet finns orden som kallas ”Lilla Bibeln” 

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på 
honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Joh. 3:16 

Det står inte ”för den som kan gå till kyrkan” eller ”för den som inte är orolig” - det 
står ”för att de som tror på honom”. Vi får tro och vi får komma till Gud om och om 
igen, oavsett hur vi mår eller känner oss, oavsett vad vi kan och inte kan göra i 
dessa tider. Gud är beständig.  

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän  
och må solen värma din kind och må regnet vattna  
själens jord och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig  
i sin hand. (P. Harling, irländsk bön) 

Rebecka Benjaminsson Larsson, pastor 

Under tisdagarna i september är du som har möjlighet välkommen till 
Tuvarp för en promenad tillsammans. Vi träffas kl 10.00 utanför Borgentuns 
i Tuvarp. Medtag eget fika så vi kan ta en paus tillsammans. 

Välkommen!


