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På stranden i somras såg jag en liten flicka i tre-årsåldern som hand i hand med sin pappa gick 
ner mot vattnet. När de kom fram till vattenbrynet släppte flickan pappans hand och tog ett 
försiktigt steg framåt. En liten våg sköljde över hennes fötter och hon skrattade av förtjusning. 
Hon gick lite längre ut och på nytt kom en våg emot henne. Då blev flickan rädd och sprang upp 
till pappan som hela tiden hade sina ögon fästa på henne. De höll varandra i handen en stund tills 
flickan åter gick ut i vattnet, denna gång ännu lite längre. När vågen kom sprang hon till pappan 
och väntade tills vågen hade rullat ut igen. 

Så där höll det på, flickan sprang fram och tillbaka mellan det spännande men farliga vattnet och 
tryggheten i pappans hand. Men när den riktigt stora vågen kom sprang den lilla flickan 
fort fort och klättrade upp på pappans rygg.

När jag såg detta kom jag ihåg dikten Fotspår i sanden. Och jag tänkte att 
livet ibland är ungefär som vattnet. Ibland är vattnet kring oss stilla, livet 
flyter på i lugn takt men ibland  blåser vågorna höga och det är riktigt 
jobbigt. Jag tror att Gud, som är vår himmelske far, alltid är nära, hur 
det än ser ut i våra liv. Han vill dela vår glädje och sorg och när vi har 
det riktigt svårt – då bär Han oss tills vi kan stå på fast mark igen.

Herre, hjälp mig att minnas att Du går här bredvid 
Du som delar mitt liv som det är.

              Anna Svensson

Alltid nära

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.

Predikningar på nätet
Glöm inte att du kan lyssna på 
predikningar i efterhand på vår 
webb.

Du kan lyssna direkt men även ladda 
hem dem på din mobil eller dator. 
Perfekt för promenaden eller i bilen.

Våra åtgärder kring Covid-19
Under juni, juli och augusti har vi firat gudstjänst utomhus vid Strandliden, vilket har varit en stor 
glädje. Men det är också en glädje att kunna samlas i kyrkan igen. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer med att hålla avstånd och ha markerade platser, och vi vidtar försiktighets-
åtgärder vid kyrkkaffet i Skeppet. Från och med 29 september är restriktionerna borttagna.

Cellgrupper
I vårt arbete med församlingsutveckling vill vi bl a utveckla vårt cellgruppsarbete. Flera cellgrupper 
finns sedan många år tillbaka, men i höst startar det även nya grupper. Vill du vara med i en liten 
grupp där vi samtalar om livsfrågor och delar livet med varandra? Hör av dig till Birgitta Andersson 
070-285 36 76 eller Göran Holmberg 073-532 30 73.

En nyhet är att det kommer att starta en familjecellgrupp, dvs för föräldrar med  barn som bor 
hemma. Vi träffas i kyrkan och äter lunch, samtalar och ber tillsammans söndagarna 19/9, 10/10, 
31/10 och 21/11 mellan 12.30-14.00. Anmäl er till Anna Nyrén eller Sofia Sverlander om ni vill vara 
med i en sådan cellgrupp.

Kyrkskjuts
Om du behöver hjälp med att 
komma till eller från kyrkan 
hjälper vi gärna dig!

Jan-Olov Andersson 
Olle Fogelberg 
Sven-Åke Gårdstam 
Peter Svensson 
Bengt Swerlander

0706-62 18 16 
303 34 
305 06 

0709-53 05 98 
0722-48 86 86

Allmän information



Existentiell hälsa
16-17 oktober

Den tid vi lever i upplevs av många 
som hotfull. Pandemi, klimat-
förändringar, krig, flyktingkatastrofer 
mm har satt fokus på livets stora 
frågor, den existentiella/andliga 
hälsan. Det handlar om vår existens. 
Hur kan tro, hopp, gemenskap och 
tillit ha en positiv inverkan på våra liv? 
Kan vi må bra trots livets utsatthet?

Ronnie Strömgren, sjukhuspastor 
med lång erfarenhet av ämnet, 
medverkar vid seminariet och i 
söndagsgudstjänsten.

Konfirmation
Det är en glädje att få ha en grupp 
konfirmander detta läsår, och det är 
ett samarbete mellan Missionskyrkan 
och Pingstkyrkan.

Konfirmanderna presenteras i 
gudstjänsten den 10 oktober. Ledare 
är Anna Nyrén, Göran Holmberg, 
Edwin Gustafsson och Christoffer 
Fasth.

Sopplunch
21 oktober

Med reservation för ändringar pga 
covid-19 planeras en sopplunch i höst. 
Serveringen kommer att organsieras 
på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Skördefest
19 september

I tacksamhet för årets skörd får 
vi möjlighet att skänka det som 
sommaren och hösten gett oss.  
Välkommen med frukt, bär, svamp, 
hembakat osv. Vi säljer detta i 
samband med kyrkkaffet, och låter 
detta bli en del av vårt auktionskonto.              

Adventsbasar
27 november

Det blir inte heller detta år någon 
traditionell missionsauktion. Men 
lördagen innan första advent blir 
det adventsbasar utomhus utanför 
Missionskyrkan med försäljning av 
hantverk, hembakat, lotterier och 
mycket annat. Mer information om tid 
kommer när advent närmar sig.

September
5 Söndag
10.00 Tillsammansgudstjänst. 
Munken & Kulan med Åke Samuelsson. 
Barngrupp sjunger. Korvgrillning efter 
gudstjänsten
12.00 ”Ett liv, men hur får jag ihop det?” 
Samtalsstund med inledning av Åke 
Samuelsson. Om spänningen mellan 
gudomligt och mänskligt, familj och 
kyrka.
8 Onsdag
Samling för nya konfirmander och 
föräldrar.
10 Fredag
19.00 Andrum – bön och lovsång.
12 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Göran Holmberg predikar. Sång av 
Annica, Mats och Peo.
19 Söndag
10.00 Gudstjänst med skördefest. 
Per Danielsson predikar. Sång av Rolf 
och Gunilla Sjöö. 
22 Onsdag
Bön tillsammans med Pingstkyrkan i 
Missionskyrkan
26 Söndag
10.00 Gudstjänst. 
Göran Holmberg predikar. Sång av Bengt 
Birgersson.
15.00 Andakt på Göransgården

Oktober
3 Söndag
10.00 Höstvandringsgudstjänst.Samling 
vid Strandliden.  
(Vid regn är vi i Missionskyrkan) 
Scoutledarna ansvarar. Kompiskören 
sjunger.
6 Onsdag
19.00 Andrum – bön och lovsångskväll
10 Söndag
10.00 Gudstjänst. 
Bertil Svensson predikar. Presentation 
av konfirmander. Sång av Linnéa 
Björling med vänner.

Existentiell hälsa
Temahelg tillsammans  med Pingstkyrkan 

och Ronnie Strömgren – 16 -17 oktober
16 Lördag 
16.00 Seminarium i Missionskyrkan
17 Söndag
10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. 
Ronnie Strömgren.
20 Onsdag 
19.00 Gemensam bön med Pingstkyrkan 
i Pingstkyrkan.
21 Torsdag
11.30 – 13.30 Sopplunch 
24 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Göran Holmberg predikar. Sång av 
Emelie Simonsson.
31 Söndag
10.00 Gudstjänst. 
Åke Samuelsson. Sång av Anna Nyrén
12.00 Samtalsstund med uppföljning 
av 5 september.  ”Ett liv, hur men får jag 
ihop det?”

November
3 Onsdag
19.00 Andrum med bön och lovsång
7 Söndag - Alla helgons dag
10.00 Gudstänst . 
Göran Holmberg predikar. Sång av Sofia 
Sverlander och Anna Nyrén.
14 Söndag
10.00 Gudstjänst. 
Medverkan av cellgrupperna. Sång av 
Musikrådet.
17 Onsdag
Bön tillsammans med Pingstkyrkan i 
Missionskyrkan.
21 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard. 
Göran Holmberg predikar.
15.00 Andakt på Göransgården
27 Lördag
Adventsbasar utanför Missionskyrkan. Tid 
meddelas när det närmar sig.
28 Söndag 1:a advent
10.00 Adventsgudstjänst. 
Göran Holmberg predikar. Sång av kören.

Vi reserverar oss för ändringar, se våra 
sociala medier, webb & affischering för 
uppdateringar.

Kalender



Vrigstad Missionskyrka 
Sigfridsvägen 2 
576 96 Vrigstad

info@vrigstadmissionskyrka.se

Vakanspastor Göran Holmberg 
Tjänstgör i huvudsak udda veckor. 
Har tystnadsplikt och träffas för 
samtal enligt ök. 
0735-32 30 73 
goranh404@gmail.com

Vi söker ungdomsledare/-pastor!  
Se vår webb för mer information, eller kontakta 
Equmenia Vrigstads ordförande Karin Wester.

Vi söker pastor! 
Se vår webb för mer information, eller kontakta 
församlingens ordförande Anna Svensson.

Swish 
Församlingen 123 418 50 96 
Equmenia 123 422 86 98

Bankgiro 
Församlingen 676-9426 
Equmenia 366-2301

Församlingen 
Ordförande Anna Svensson 0733-20 38 06

Equmenia Vrigstad 
Ordförande Karin Wester 0702-50 10 64

Välkommen till våra grupper

Fler grupper i Söndagsskolan

Kontaktperson
Linnea Björling
Anna Nyrén
Karin Wester
Sofia Fogelberg
              ″
Martin Simonsson
Edwin Gustafsson
Edwin Gustafsson

0700-42 81 07
0702-79 93 79
0702-50 10 64
0760-44 80 34
            ″
0703-20 95 71
0760-31 65 99
0760-31 65 99

Grupp
Söndagsskolan
Söndagsskolan XL
Kompiskören – två grupper:
Scout – Spårare
 – Upptäckare
 – Äventyrare
Alive – Ungdomssamling
Ungdomarnas 
cellgrupper

Ålder
3-9 år
10-12 år
5-8 år samt 9+
Åk 2-3
Åk 4-6
Åk 7 & uppåt
13 år & uppåt
15 år & uppåt

Tid
Söndagar kl. 10.00
Söndagar kl. 10.00
Torsdagar 16.45-17.30
Tisdagar kl. 18.30-19.45
 ″
 ″
Fredagar kl. 19.30
Kontakta Edwin --→ 
om du vill vara med!

Vårt barn- och ungdoms-arbete

EQUMENIAKYRKAN 
Vrigstad missionskyrka 

Nu har vi söndagsskola i två grupper. En grupp är till för dig som är upp till 9 år. 
Vi finns med i början av gudstjänsten, och sedan fortsätter vi på egen hand.

XL-gruppen är för dig som är mellan 10 och 12 år. Vi finns med i början av 
gudstjänsten varannan söndag innan vi fortsätter själva, och varannan söndag 
är vi med på hela gudstjänsten i kyrksalen.

Kontakt Följ oss gärna på Instagram och Facebook!


