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För en tid sedan firade vi påsk, högtiden som slutar i jublande glädje. Men 
när påsken är över, så kommer vardagen. Vardagen som är fylld av de 
vanliga bestyren för att livet ska gå ihop. Det är nu vi får leva med påsken 
på riktigt. Så var det också för lärjungarna. Några gick på en promenad och 
pratade med varandra om det som hade hänt. Då slog Jesus följe med dem, 
och fast de först inte kände igen honom, bjöd de honom på kvällsmat och 
de åt tillsammans. En dag var lärjungarna fullt upptagna med sina jobb som 
fiskare. Då kom Jesus till dem, och vid sjökanten grillade de nyfångad fisk till 
frukost. Mitt i de vanliga vardagsbestyren.

Det här pratar vi om i vår cellgrupp som också skulle kunna kallas en omsorgsgrupp. 
Vi delar våra liv och försöker sätta ord på det vi är med om. Vi både skrattar och gråter. Vi 
påminner varandra om att Jesus är med oss mitt i det vanliga livet, de vanliga dagarna, med allt vad 
det innebär - jobb, hämtningar och lämningar på förskolan, fotbollsträningen, promenaden med en 
god vän, det svåra samtalet med en som sörjer, när vi är besvikna och trötta, när vi inte känner oss 
som bra föräldrar, eller när vi bjuder någon på mat. Jesus slår följe med oss i våra vardagssteg. Och 
ibland kanske vi inte förstår det, förrän efteråt.

Det är gott att ha medvandrare på livets vandring. De medvandrare som finns i den lilla gruppen där 
man kan dela livet, och den medvandrare som alltid vill slå följe med oss.

Önskar er alla en fin vår- och sommarvandring! 
Några tankar från en av cellgrupperna

Medvandrare

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.

Tack för din gåva!

Predikningar på nätet
Glöm inte att du kan lyssna på de 
flesta predikningarna från våra guds-
tjänster 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.

I augusti har vi glädjen att hälsa Joel Samuelsson, vår nya pastor, välkommen till församlingen. Han 
är uppväxt i Nynäshamn men bor nu i Eksjö tillsammans med sin fru och två döttrar.

För tillfället jobbar han på Kulturskolan i Eksjö som musiklärare, en tjänst som han de senaste 
åren kombinerat med både att läsa en fyra-årig kandidatexamen på pastor- och ledarprogammet 
på ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) i Jönköping och jobbat två år som andrepastor i 
Equmeniakyrkan i Ingarp.

Dessutom har Joel erfarenheter som gospelkörledare, bleckblåslärare och som 
ledare på musikläger i Gamla Hjälmseryd. Som ni märker är musiken en stor del 

av Joels liv, men Joel vill alltid balansera de olika uppdragen med familjelivet. 
Han tackar heller inte nej till ett parti schack.

Söndagen 4 september är det installationsgudstjänst för Joel. Johan 
Einarson, regional kyrkoledare i Region Öst, medverkar. Joel kommer skriva 
en egen hälsning i nästa programblad.

Vi ser fram emot att Joel kommer bli en del av vår gemenskap!

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

Välkommen Joel



Familjelördag
11 juni

Denna lördag anordnar vi en 
eftermiddag för hela familjen med 
gemenskap, grill, lekar med mera.

Dagen avslutas med en skönstämmig 
konsert av Jon och Mia Peterson från 
Forserum. Jon är känd från Attention! 
och gruppen FOLK och har även en 
egen solokarriär, senast en singel 
tillsammans med Frank Ådahl.”Israel genom 

Guds frälsningsplan”
Temahelg 28-29 maj

En helg tillsammans med Pingst-
kyrkan med Israel i fokus. Talare är 
Hans Weichbrodt, präst och inspiratör 
inom Oas-rörelsen.

Hans är en uppskattad talare som har 
besökt Vrigstad vid tidigare tillfällen.

Samlingen på lördagskvällen har 
karaktären av föreläsning med tillfälle 
till frågestund. Gemensam gudstjänst 
firas på söndagen i Pingstkyrkan.

Äntligen Strandliden!
Snart börjar Strandlidensäsongen...
Från och med juni månad och 
fram till mitten av augusti är våra 
söndagsgudstjänster förlagda till 
Strandliden. Det blir även samlingar 
några lördagar i juni och augusti.

Maj
1 Söndag
10.00 Vårgudstjänst. Göran Holmberg 
predikar. Linnéa Björling sjunger.
8 Söndag
10.00 Gudstjänst. Cellgrupperna bidrar 
med olika inslag i gudstjänsten.
16.00 Israels vänner Höglandet in-
bjuder till samling med Tomas Dixon, 
Ljungskile, som föreläser över ämnet 
”Israel och våra församlingar”. Servering.
9 Måndag
9.00 Städdag på Strandliden och kyrkan. 
Kontakt Peter Svensson 070-9530598.
11 Onsdag
19.00 Gemensam bön i Missionskyrkan.
15 Söndag
11.00 Konfirmationshögtid i 
Pingstkyrkan.
15.00 Andakt på Göransgården, grupp 2.
19 Torsdag
11.30 – 13.30  Sopplunch.
22 Söndag
10.00 Gudstjänst. Christer Karlsson 
predikar. Sång av Fanny och Lilian 
Andersson.

”Israel genom
Guds frälsningsplan”

Temahelg med med Hans Weichbrodt 
28 – 29 maj

28 Lördag
19.00 Kvällssamling i Missionskyrkan. 
Tema: ”Bibelns Israel vs dagens Israel”.
Föreläsning med frågestund & servering
29 Söndag
10. 00 Gemensam gudstjänst i 
Pingstkyrkan. Tema: ”Uppmaningen att 
välsigna Israel gäller dig”.

Juni
5 Söndag
10.00 Tillsammansgudstjänst 
på Strandliden. Anna Nyrén och 
Sofia Sverlander m fl sjunger. 
Söndagsskolledarna ansvarar.
8 Onsdag
19.00 Andrum - bön & lovsångskväll.
11 Lördag
16.00 Lördag på Strandliden för hela 
familjen. Gemenskap, grillning, lekar, 
med mera.
19.00 Konsert med Jon och Mia 
Peterson, Forserum. 
12 Söndag
10.00 Gudstjänst på Strandliden. Göran 
Holmberg predikar. Sång av Mixkören.
15.00 Andakt på Göransgården, grupp 3.
16 Torsdag
15.00 Allsång på Strandliden med Rolf 
och Gunilla Sjöö.
18 Lördag
19.00 Lördagskväll på Strandliden. 
Christer och Gun-Britt Tornberg från 
Turistkyrkan i Fuengirola medverkar 
med sång och tal. Christer finns 
bland annat med i Minns-du-sången-
programmen, och har skrivit boken 
”Från paradis till paradis”.
19 Söndag
10.00 Gudstjänst på Strandliden.  
Christer och Gun-Britt Tornberg 
medverkar (se information från 
lördagen).
26 Söndag
18.00 Midsommargudstjänst på 
Strandliden. Göran Holmberg predikar 
och Kenneth Hallengren sjunger.

 Juli
3 Söndag
10.00 Gemensam gudstjänst i 
Pingstkyrkan.
10 Söndag
10.00 Gemensam gudstjänst på 
Strandliden. Pastor Mats Gunnarsson, 
Bankeryd, predikar och sjunger. 
Ta med egen kaffekorg.
15.00 Andakt på Göransgården, grupp 1.
17 Söndag
10.00 Gemensam gudstjänst i 
Pingstkyrkan.
24 Söndag
10.00 Gemensam gudstjänst på 
Strandliden. Alf och Katarina Källström, 
Gråbo, predikar och sjunger. 
Ta med egen kaffekorg.
31 Söndag
10.00 Gemensam gudstjänst i 
Pingstkyrkan.

Augusti
6 Lördag
19.00 Lördagskväll på Strandliden. Mats 
Franzén med dragspelsvänner medverkar 
med en bred repertoar.
7 Söndag
10.00 Gemensam gudstjänst. Göran 
Holmberg och Joel Samuelsson. 
Ta med egen kaffekorg.
13 Lördag
19.00 Lördagskväll på Strandliden. 
”Nils F Nygren, den glättigt sorgsne”. 
Kenneth Hallengren sjunger, kåserar och 
berättar om sångaren.
14 Söndag
10.00 Vandringsgudstjänst hos Anna och 
Jörgen Frej i Häggatorp. Samåkning från 
Missionskyrkan kl. 9.30. Både en kort och 
en lite längre runda. Ta med campingstol 
och egen fikakorg eller korv för grillning.
21 Söndag
10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan. Joel 
Samuelsson predikar.
28 Söndag
10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan. 
Predikan av Göran Holmberg, som också 
avtackas för tiden som vakanspastor. 
Sång av Karin Wester.

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



Vrigstad Missionskyrka 
Sigfridsvägen 2 
576 96 Vrigstad

info@vrigstadmissionskyrka.se

Vakanspastor Göran Holmberg 
Jobbar till och med 31 augusti.
Tjänstgör i huvudsak udda veckor. 
Har tystnadsplikt. 
0735-32 30 73 
goranh404@gmail.com

Vi söker en medarbetare till vårt 
ungdomsarbete!  
Se vår webb för mer information, eller kontakta 
Equmenia Vrigstads ordförande Karin Wester.Swish 

Församlingen 123 418 50 96 
Equmenia Vrigstad 123 422 86 98

Bankgiro 
Församlingen 676-9426 
Equmenia Vrigstad 366-2301

Församlingen 
Ordförande Martin Simonsson 0703-20 95 71

Equmenia Vrigstad 
Ordförande Karin Wester 0702-50 10 64

Våra barn- och ungdomsgrupper

Tack för denna vår

Kontaktperson
Linnea Björling
Anna Nyrén
Sofia Sverlander
Sofia Fogelberg
              ″
Martin Simonsson
Ida & Andreas 
Hördegård

0700-42 81 07
0702-79 93 79
0738-48 01 28
0760-44 80 34
            ″
0703-20 95 71
0732-48 60 52

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

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

Vårt barn- och ungdoms-arbete

EQUMENIAKYRKAN 
Vrigstad missionskyrka 

Våren har kommit och snart är det dags att avsluta 
våra barn- och ungdomsgrupper för teminen. Tack till 
alla som har varit med, både deltagare och ledare. Vi 
vill särskilt uppmärksamma att det är avslutning för 
scouterna på Strandliden den 24 maj. Övriga gruppers 
avslutningar är inte spikade när detta blad trycks men 
den infon kommer från respektive ledare.

Sen är det förstås dags för scoutläger den 18-22 juni. 
Det är beläget på Mosshemmet utanför Eksjö och årets 
tema är “Sherwood 2022”. Upptäckarna är med hela 
tiden, medan Spårarna är med måndag till onsdag.
Välkommen tillbaka till oss i höst, och ha en fin 
sommar!

Kontakt Följ oss gärna på Instagram och Facebook!


