
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

HANDLA HOS BORGSTENAS 
ENDA BUTIK MED DET BREDA 

SORTIMENTET 

Öppet   Vardagar 7.00-19.00

             Lördagar 9.00-15.00

             Söndagar Stängt

BORGSTENA BIL & 
MASKINVERKSTAD  AB 
Tel. 033-26 30 84

�

http://www.fristadsblomsteraffar.se
mailto:info@herrljungasotare.se
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Kontakta oss gärna om du undrar över något!
SÖNDAGSSKOLA  
Söndagar kl 10.00 under gudstjänsttid 
Per Lundin 070-24 157 76 

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 
Charlotte Henriksson 0737-75 31 58 

Gilla oss gärna på Facebook: 
Equmeniakyrkan Borgstena och 
equmenia Borgstena
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25 Onsdag 18.00 HJÄLPANDE HÄNDER 
  18.00 FIXARKVÄLL PÅ KÄLLEBERG  
   
27 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Herbert Eriksson ansvarig 

29 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST Lise-Lotte Pyrén Englund 
   Sång av Catarina Hernström-Benjaminsson    
   Månadsoffer 
  20.00-21.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

30 Måndag 19.30 VALBORGSMÄSSOFIRANDE med Gudstjänst i   
   Borgstena kyrka och därefter vårbrasa, körsång mm   
   på kyrkbacken 

MAJ 
3 Torsdag 18.30-21.00 VIRK- OCH STICKCAFÉ 

4 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Bertil Benjaminsson ansvarig 

5 Lördag 19.00 KONSERT med gruppen Vocalsis Insamling    
   till Läkarmissionen Se ruta sid 2 

6 Söndag  Resa med buss, tillsammans med Tämta, till    
   Kungsportskyrkan, Huskvarna,      
   Vi firar gudstjänst tillsammans och får möjlighet att se   
   deras kyrka och höra om deras verksamheter. Lunch   
   på Fjällstugan, Jönköping. 
   Frivillig avgift.  
   Anmälan till Berit Larsson 073-0797938 eller 
   Catharina Hernström-Benjaminsson 070-8728791 

10 Kristi 8.00 GÖKOTTA Jonas Ljunggren, Per Lundin 
 Himmels- Sång av Rosa och Sven-Arne Johansson 
 färds dag Insamling till Diakonia

Pastor Per Lundin 
070-24 157 76 

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 

Telefon till Equmeniakyrkan: 033-26 33 55

Den 5 maj kl 19.00 får vi besök av Vocalsis. 
Vocalsis består av 5 kvinnor och 
de sjunger ”tät stämsång” och 
gärna gamla sånger/psalmer i 
modern tappning. 
De har i flera år turnerat 
regelbundet till förmån för 
Läkarmissionens arbete.   
Det är fri entré men en insamling 
tas upp till förmån för 
Läkarmissionen.



Per Lundin 
Pastor i Equmeniakyrkan 
Borgstena

13 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN May-Britt Eriksson ansvarig 

14 Lördag 9.00 STORSTÄDNING AV KYRKAN 

15 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST Herbert Eriksson 
   Sång av Ann-Britt Göransson Offer till     
   byggnadskassan 
  20.00-21.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

18 Onsdag 18.00 FIXARKVÄLL PÅ KÄLLEBERG 
  18.30 SÅNGÖVNING INFÖR VALBORG i     
   församlingshemmet 

20 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Berit Larsson ansvarig 

21 Lördag 15.00 AFTERNOON TEA FÖR KVINNOR Vi får besök av:   

22 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard      
   Per Lundin  Sång av Birgitta Felle  
   Insamling till nationella arbetet 
  18.30 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN i Tämta     
   Equmeniakyrka 

24 Tisdag 14.30 DAGLEDIGTRÄFF ”Människor och tro i musikens   
   värld med lite vårkänslor” The Pilgrims med Lars   
   Andreasson mfl 
  18.30 SÅNGÖVNING INFÖR VALBORG  
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Elise Lindqvist är volontär i Klara kyrkas diakonala arbete 
samt föreläsare. Efter ett liv i missbruk och våld har hon 
genom en omvändelse blivit bekännande kristen och 
hjälper nu de prostituerade på Malmskillnadsgatan i 
Stockholm. 
Anmälan till Agneta Eriksson 070-520 69 20 eller 
Carina Lundin 0731-564914  senast 15/4 

Funderingar från läktaren 

Nu och då är jag åskådare på sonens innebandymatcher. Härom dagen slog 
det mig när jag satt där och inte riktigt hängde med på vad domarn blåste 
för, att det kanske är så här det är att gå på Gudstjänst för den som inte är 
van? 

Jo, jag kan ju de grundläggande reglerna i innebandy; vad spelet går ut på 
och i det stora hela hänger jag med. Det är när man kommer till 
specialregler som gäller teknik och småsaker som jag inte riktigt kommit in i 
allt. Ibland gäller dessutom undantag från vissa regler upp till en viss ålder 
och ibland kommer nya regler från högre ort. Man måste vara ganska insatt 
för att förstå allt som händer. Jag antar att det kommer med tiden och ju mer 
jag frågar mina bänkgrannar om det jag inte förstår. Inte minst tänker jag att 
det gäller att hålla fokus på spelet och inte så mycket på bänkgrannarna och 
telefonen. 

I gudstjänsten finns det många praktiska moment som man som nybörjare 
kanske inte förstår direkt. Vad är en predikan? Förbön? Kollekt? Nattvard? 
osv. Och även om man hänger med i stora drag på det som sker, så kan det 
ändå vara så att man missar det där som gör att man verkligen förstår och 
uppfattar vad som sker i mötet med Gud. 

Kanske borde vi i kyrkan oftare förklara vad det är som sker. Men samtidigt 
vet jag inte om jag skulle vilja att innebandydomaren skulle gå igenom hela 
regelboken inför varje match. 
Kanske är det så att man ibland får fråga nån bänkgranne eller ledare i 
kyrkan om vad saker o ting betyder, och kanske är det inte så dumt att 
verkligen gå in för att vara närvarande, och släppa allt som distraherar. 

Påsken närmar sig och är det nån gång som vi  
behöver leva oss in i berättelserna och det som sker  
i gudstjänster och samlingar, så är det väl då. Inte för  
att förstå allt i detalj, men för att det som påsken talar  
om ska få bli tydligt för oss: försoning, förlåtelse och  
liv. Oj, där kom det kanske lite krångliga ord igen…  
Häng på! 

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte 
mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då  
skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.  
1 kor 13:12
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16 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Herbert Eriksson ansvarig 

18 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST Berit Larsson 
   Insamling till pastors- och diakonutbildningen 
   Läs kapitel 10 i Markus runt på 90 dagar 
  20.00-21.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 

23 Fredag  equmeniagrupperna 
  19.00 BÖN Bertil Benjaminsson ansvarig 

25 Söndag 17.00 FAMILJEGUDSTJÄNST med Per Lundin 
   Läs kapitel 9 i Markus runt på 90 dagar 

27 Tisdag 14.30 DAGLEDIGTRÄFF Klas Persson berättar som sitt   
   polisarbete inom SÄPO och hur vi ska bekämpa   
   brottsligheten mot äldre 

28 Onsdag 18.00 HJÄLPANDE HÄNDER 

30 Lång- 10.00 GUDSTJÄNST i Tämta med nattvard Per Lundin och  
 fredag  Svante Björkqvist Sång av Claes-Göran Larsson  
   Läs kapitel 12 i Markus runt på 90 dagar 

APRIL 
1 Påsk- 10.00 GUDSTJÄNST Svante Björkqvist och Per Lundin 
 dagen  Läs kapitel 13 i Markus runt på 90 dagar 

5 Torsdag 18.30-21.00 VIRK- OCH STICKCAFÉ 

6 Fredag 19.00 BÖN Lise-Lotte Pyrén Englund ansvarig 

8 Söndag 10.00 GUDSTJÄNST Ove Einebrandt Sång av Sara    
   Linusson, Anna Ragnarsson och Rebecka Krusensjö 
   Carina Lundin leder gudstjänsten 
  20.00-21.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN 
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Sitter och skriver detta och det har snöat ca 20cm snö, då är det svårt att tänka 
sig att det snart är vår men det är det! Då kommer Equmeniagrupperna samlas 
uppe på Källeberg igen, eller till våren - scout har varit där sedan 23 Februari. 
Källeberg är Equmenias egna torp. Där finns också tre vindskydd, en enklare 
fotbollsplan och en eld/grillplats. 
Här firas det gudstjänster ihop med Equmeniakyrkan, det leks, hajkas, eldas och 
grillas pinnbröd. 
Det är en riktig oas, där iallafall jag hittar avkoppling när jag behöver och en plats 
där jag kan ha roligt med scouter och vänner. 
Men vi kunde inte ha allt detta för våra barn och ungdomar i Borgstena om det 
inte vore för alla frivilliga arbetstimmar som läggs och de pengar som vi får 
skänkta. 
Vill du bidra? 
Kom och hjälp till och fixa och greja 
18 och 25 april från kl 18.  
Ta med egen fika korg, för vi kan ju inte bara 
arbeta! 

Ha det gott så kanske vi ses på Källeberg 
Marcus Larsson , ordförande Equmenia

MARS 
10 Lördag 14.00-17.00 SÅNGÖVNING inför Markusmässan 

11 Söndag 10.00 MARKUSMÄSSAN tillsammans med Tämta

MARKUSMÄSSAN är en nattvardsgudstjänst med sånger och texter som 
bygger på Markusevangeliet. Mässan framförs av sångare och musiker från 
Equmeniakyrkorna i Tämta och Borgstena.

  20.00-21.00 KYRKAN ÖPPEN FÖR BÖN


