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Det var lite pirrigt, för att inte säga spänt, för sexton 
år sedan när vi satt där uppe i Jonsered och tänkte på 
flytten till Vrigstad. Det var en massa praktiska saker 
att tänka på. Och vad var det egentligen för samhälle 
vi var på väg till? Hur skulle flytten gå för våra söner 
på tio respektive sju år? Genom bekanta och kollegors 
familjer hade vi förstått att det inte alltid var så lätt att 
flytta i de åldrarna. Vi försökte peppa sönerna med att 
det blev närmare till mormor, morfar och kusinerna, att 
eget hus gav möjlighet till att få varsina rum, samt att 
fotbollsklubben här hade gulsvarta dräkter precis som 
både Jonsereds IF och favoritlaget i Allsvenskan… 

Men oron visade sig vara onödig. En öppen famn – 
ja, det var så vi upplevde att det var att komma hit 
till Vrigstad, samhället där alla hälsar på varann. 
Barnen kom snabbt och väl in i skolklasser och 
idrottsföreningar. Och dessa sammanhang blev också 
en god inkörsport i samhället för Lillian och mig. De 
goda kontakterna mellan församlingarna på orten och 
omsorgen från många av våra ”syskon” i Pingstkyrkan 
och Svenska kyrkan var och är en stor uppmuntran. 
Sist, men inte minst, så mötte Missionsförsamlingen 
oss verkligen med öppna armar. En positiv nyfikenhet 
på vilka vi var parades med omsorg och uppmuntran 
i ord och handling. Barnen togs också väl emot och 
hittade in bland kompisar i kyrkan. Genom åren här 
i Vrigstad har jag sett hur många fler människor har 

fått uppleva samhälle, föreningar och församlingar 
som en öppen famn. Inte minst i samband med den 
stora flyktingströmmen 2015/2016. Och jag hoppas 
att Vrigstad ska fortsätta att vara en öppen famn 
för nya människor som kommer hit och även för 
den som så småningom blir min efterträdare och 
dennes familj.

En öppen famn – det var även så jag upplevde det 
när jag kom till tro på Jesus i artonårsåldern. Guds 
famn var vidöppen och där mötte jag nåd, förlåtelse 
och kärlek. Genom tron på Jesus fick jag bli Guds 
barn (Joh 1:12). I Guds famn får jag omsorg, 
trygghet och hopp. Om ni som läser detta inte 
redan har upplevt det, så hoppas och ber jag att ni 
också få möta kärleken i Guds öppna famn.

Ett stort tack till er alla för det 
ni gett oss under våra år i 
Vrigstad! 
Kärlek och välsignelse!

Lasse Andersson

En öppen famn

Möt våra nya anställda
Bertil Svensson
Vakanspastor
Sedan i höstas har jag besökt Vrigstad regelbundet 
för att ge stöd till styrelsen i samtal om 
församlingsutveckling. När er pastor nu lämnar er 
har jag lovat att på deltid ge visst pastoralt stöd till 
församlingen och Equmenia.

Sedan 1970-talet har jag arbetat i Ecuador som missionär, 
missionssekreterare i Svenska Missionsförbundet/Missionskyrkan och 
internationell samordnare i Equmeniakyrkan. Från november 2019 är jag 
pensionär, men jag har kvar en del uppgifter i Equmeniakyrkan

Jag har haft förmånen att få tjäna som pastor i många församlingar i Sverige 
och i andra länder. Senaste tjänsten som vakanspastor var i Ekenässjön. Nu 
ser jag fram emot att få möta er i Vrigstad i olika sammanhang, även om jag 
förstås hoppas att ni snart får en ordinarie pastor.

Vill du ha personligt samtal är du välkommen att ringa mig på 076-505 31 90 
eller maila bertil.svensson@equmeniakyrkans.se.

Ett bibelord som betytt mycket för mig under hela mitt liv är orden från 
Apg1:8, där det står följande: ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer 
över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och 
Samarien och till jordens yttersta gräns”.

Med bön om Guds välsignelse över oss alla!

Bertil Svensson

Linn Svensson
Ungdomsledare
Jag heter Linn, är 21 år gammal och 
uppvuxen i Höör som ligger i Skåne.

Det senaste året så har jag gått folkis på 
Glimåkra Folkhögskola med inriktning 
Gospel.

Mina största intressen är musik, djur, 
vara i naturen, hålla på med olika 
sporter som simning och volleyboll. 
Jag tycker om att resa till olika platser i 
världen. Jag är kreativ och tycker om att 
måla och fixa med växter.Men framför 
allt så tycker jag om att umgås med 
människor.

Jag ser fram emot 
att få börja som 

ungdomsledare 
hos er. 



Strandliden i sommar
Lördagssamlingarna på Strandliden 
är inställda under hela säsongen med 
anledning av pandemin.

Men välkommen till Strandliden på 
söndagar kl.11 för att dricka kyrkkaffe. 
Ta med din egen kaffekorg.

Vandringsgudstjänst
9 augusti

Den 9 augusti träffas vi på Strandliden 
kl.10.00 för en vandring i mindre 
grupper eller familjer runt Slättsjön 
med flera stationer längs vägen. Ta med 
din fikakorg eller något du vill grilla.

Tillsammansdag
30 augusti

Detta är en viktig dag för oss alla, i alla 
åldrar! Denna söndag blir startskottet 
för höstens arbete, och vi kommer att 
organisera den så att alla kan vara med. 
Boka den i din kalender!

Gemensamma
gudstjänster 

Under sommaren firar vi gudstjänst 
tillsammans med Pingstkyrkan, med 
start den 28 juni och till och med den 
2 augusti. Vi planerar för webbsända 

gudstjänster.

Avskedsgudstjänst för 
Lasse och Lillian 

16 augusti
Vi kommer att avtacka vårt pastorspar 
den 16 augusti på ett eller annat sätt. 
Eftersom vi, när detta programblad 
trycks, inte vet hur omständigheterna 
är i mitten av augusti så återkommer 
vi med information via mail, sociala 
medier och brev.

Gåvor
Använd gärna våra bankgiron eller 

Swish   nummer för att ge din gåva till 
församlingen eller Equmenia.

Se respektive nummer under 
kontaktuppgifterna på sista sidan.

Församlingsinformation
Emellanåt har vi behov av att skicka ut information 
till alla våra medlemmar, inte minst i dessa tider 
när mycket är osäkert kring vår verksamhet. Vi 
ber dig som har e-mailadress, men inte får din 
församlingsinformation via mail, att meddela din 
adress till info@missionskyrkan.se. Det underlättar 
informationsarbetet.

Juni 
17 Onsdag
19.00 Bön
21 Söndag
10.00 Predikan av Christer Karlsson. 
Ljudfil på vår webbsida.
11.00 Kyrkkaffe på Strandliden, egen 
fikakorg.
24 Onsdag
19.00 Gemensam bön i Missionskyrkan
28 Söndag 
10.00 Webbsänd gemensam gudstjänst 
med Pingstkyrkan. Missionskyrkan 
ansvarar. Predikan Christoffer Fast.
11.00 Kyrkkaffe på Strandliden, egen 
fikakorg.

Juli 
5 Söndag
10.00 Webbsänd gemensam gudstjänst 
med Pingstkyrkan. Pingstkyrkan 
ansvarar. Predikan Christoffer Fast.
11.00 Kyrkkaffe på Strandliden, egen 
fikakorg.
12 Söndag
10.00 Webbsänd gemensam gudstjänst 
med Pingstkyrkan. Missionskyrkan 
ansvarar. Predikan av Isac Kasiga. 
11.00 Kyrkkaffe på Strandliden, egen 
fikakorg.
19 Söndag 
10.00 Webbsänd gemensam gudstjänst 
med Pingstkyrkan. Pingstkyrkan 
ansvarar. Predikan Christer Karlsson.
11.00 Kyrkkaffe på Strandliden, egen 
fikakorg.
26 Söndag 
10.00 Webbsänd gemensam gudstjänst 
med Pingstkyrkan. Missionskyrkan 
ansvarar. Margareta Moberg talar och 
sjunger.
11.00 Kyrkkaffe på Strandliden, egen 
fikakorg.
29 Onsdag
19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan.

 Augusti
2 Söndag
10.00 Webbsänd gemensam gudstjänst 
med Pingstkyrkan. Pingstkyrkan ansvarar. 
Predikan Ronnie Strömgren.
11.00 Kyrkkaffe på Strandliden, egen 
fikakorg.
9 Söndag 
10.00 Vandringsgudstjänst. Samling vid 
Strandliden.
16 Söndag 
10.00 Avskedsgudstjänst för Lasse och 
Lillian Andersson. Församlingens körer 
medverkar. Samkväm efteråt. 
19 Onsdag 
Gemensam bön i Missionskyrkan
23 Söndag 
10.00 Gudstjänst. Per Danielsson. 
Sång av Anna Nyrén.
30 Söndag 
Tillsammansdag för alla åldrar.
En gemenskaps- och inspirationsdag inför 
hösten. Välkommen till vakanspastor 
Bertil Svensson och ungdomsledare Linn 
Svensson. 
Tider och plats meddelas under augusti 
månad.

Kalender
”Vi ställer inte in, vi ställer om” har varit 
vår och många andras utgångs-punkt 
sedan pandemin drabbade oss. Vi 
hoppas att våra webbsända gudstjänster 
och ljudfiler har varit till glädje. Nu 
planerar vi för att gudstjänsterna 
kommer att ske på samma sätt under 
juni och juli. Men vi reserverar oss för 
ändringar. Se våra sociala medier, webb 
& affischering för uppdateringar.



Vrigstad Missionskyrka 
Sigfridsvägen 2 
576 96 Vrigstad

info@vrigstadmissionskyrka.se

Vakanspastor Bertil Svensson - Börjar 17 aug 
Har tystnadsplikt och träffas för samtal enligt ök. 
076-505 31 90 
bertil.svensson@equmeniakyrkan.se

Ungdomsledare Linn Svensson - Börjar 10 aug 
0761-62 18 71 
linn@vrigstadmissionskyrka.se

Bankgiro: 676-9426 
Swish: 123 418 50 96

Bankgiro: 366-2301 
Swish: 123 422 86 98

Församlingen 
Ordförande Anna Svensson 0733-20 38 06

Equmenia Vrigstad 
Ordförande vakant

Välkomna till oss i höst

Alive i sommar

Sofia Sverlander
Karin Wester
Sofia Fogelberg
              ″
Johannes Svensson
Linn Svensson 
Linn Svensson

0738-48 01 28
0702-50 10 64
0760-44 80 34
            ″
0708-49 38 35
0761-62 18 71
0761-62 18 71

Söndagsskolan
Kompiskören
Scout – Spårare
 – Upptäckare
 – Äventyrare
Alive – Ungdomssamling
Ungdomarnas 
cellgrupper

3-13 år
6 år & uppåt
Åk 2-3
Åk 4-6
Åk 7 & uppåt
13 år & uppåt
15 år & uppåt

Söndagar kl. 10.00
Tisdagar kl. 16.45-17.20
Tisdagar kl. 18.30-19.45
 ″
 ″
Fredagar kl. 19.30
Kontakta Linn --→ 
om du vill vara med!

Vårt barn- och ungdoms-arbete

Följ oss gärna på Instagram och Facebook!

Lasse Andersson slutar sin tjänst den 16 augusti, 
men har semester från och med den 13 juni.

Efter den 11 juni kommer någon av följande pers-
oner att ansvara för kyrkans telefon 0735-32 30 73: 
Anna Svensson, Isac Kasiga eller Sylvia Swerlander.

Två grupper i Söndagsskolan
En nyhet för hösten är att söndagsskolan 
kommer delas upp i en grupp för yngre 
barn och en grupp för äldre barn. 

Vi söker en ordinare pastor. Läs mer om 
tjänsten på vår webb.

Alive kör på till 3 juli. Ledargänget funderar på en hajk helgen 14 augusti, 
mer info kommer.

 Vår nya ungdomsledare Linn börjar 10 augusti, men har du frågor innan 
dess kan du kontakta Christoffer 0705 68 69 50 eller Edvin 0760 31 65 99, 
pastor respektive ungdomsledare i Pingstkyrkan. Bästa sättet attt följa 
Alive är genom Instagram @alivevrigstad.

Start i höst
30/8
2/9
25/8
   ″
   ″
14/8

Kontakt


