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Advent. Jul. Nytt år med vinter och vår och oskrivna blad. Vi har en tid framför 
oss fylld av förväntan. Men där finns också oro, ängslan och kanske en känsla av 
hopplöshet inför dagar som ligger framför. Under året som gått har vi har insett hur 
sårbara vi är, och hur snabbt tillvaron kan förändras. Rapporter om krig, våld, stigande 
temperatur, inflation och höga el- och bränslepriser når oss varje dag.

När Gud väljer att komma till oss som ett litet barn, är det ganska kaotiskt runt 
omkring, men ändå med ett löfte att han kommer med frid. Det finns en berättelse om 
två tavlor som där båda tavlorna hade temat Frid. Den ena var en vacker bild av höga 
berg, spegelblankt hav och en klarblå himmel. Den andra föreställde ett vattenfall 
som störtade ner för ett stup, och himlen hade mörka, oroväckande moln. Men i 
kanten av det nedstörtande vattenfallet fanns ett fågelbo på en liten klippavsats. Trots 
de hotande omständigheterna, låg fågeln trygg i sitt bo. Den tavlan ansågs att bäst ha 
fångat temat.

”Tron är den fågel som känner ljuset och sjunger medan gryningen ännu är mörk”, 
skriver Tagore. ”Frid lämnar jag åt er”, säger Jesus. Frid trots allt, mitt i stormen.

God jul och gott nytt år 
Tacksam Vrigstadbo

Frid.

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.

Att känna hopp inför framtiden tycker vi borde vara en rättighet. 
Därför sänder vi ut missionärer och volontärer i världen. 

När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir kyrkan, 
klassrummet eller utflykten en skyddad plats där mötet med varandra 

och med Jesus Kristus förvandlar. Dessa mötesplatser kan vara 
grunden för en väg ut ur fattigdom och skapa möjlighet att förändra 

och själv få styra över sitt eget liv. 

Därför är årets internationella insamling så viktig. Tillsammans 
med våra missionärer och samarbetskyrkor i flera länder skapar vi 
sådana mötesplatser. I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag till 
Equmeniakyrkan gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! 

Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds budskap 
vidare.

Ge din gåva genom swish 123 418 50 96 eller bankgiro 676-9426. Märk 
betalningen med “Internationellt”.

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

Internationella insamlingen
1:a advent – 31 januari 2022



Tillsammansgudstjänst
& familjesöndag

5 mars
På denna gudstjänst kommer Magic 
Kjell från Eksjö som kommer bjuda på 
magiska illusioner och många skratt.

Efter tillsammangudstjänsten 
fortsätter de familjer som vill att 
umgås en stund på eftermiddagen 
med gemensam lunch, aktiviteter och 
gemenskap.

Helg om nyandlighet
17-19 mars

Lars Johansson är lärare i religions-
filosofi och religionshistoria vid 
Akademi för ledarskap och teologi i 
Örebro.

Han har studerat den alternativa 
andligheten sedan slutet av 
1970-talet, både i Sverige 
och i Indien, och är en 
mycket kunnig och 
uppskattad föreläsare 
inom ämnet.

Böneveckan för kristen enhet
18-22 januari

Årets tema har valts ut och förberetts av Minnesotas 
kristna råd i USA. Just Minnesota har under många 
år varit en av de platser i USA som härbärgerat flest 
rasistiskt motiverade orättvisor. 

Rådet har tagit fram bibeltexter, böner, med mera 
med inspiration från Jesaja 1:17. Läs mer på skr.org.

Jul i gemenskap
24 december

Missionskyrkan och Pingstkyrkan 
bjuder in till jullunch i Skeppet, 
Missionskyrkan.

Njut av julmusik och julsånger, lyssna 
till julevangeliet och en kort andakt 
innan lunch och kaffe serveras.

Varmt välkommen att dela 
gemenskapen under enkla former.

Hör av dig till Bengt Swerlander 072- 
248 86 86 om du har några frågor.

December
14 Onsdag
19.00 Andrum – bön- & lovsångskväll, 
med nattvard.
18 Söndag
10.00 Gudstjänst kring krubban.  
Joel Samuelsson predikar. Julsånger 
med Emelie, Emma, Annika, Karin m.fl.
24 Julafton
11.00-13.00 ”Jul i gemenskap”, 
Missionskyrkan.
25 Juldagen
10.00 Juldagsgudstjänst.  
Joel Samuelsson predikar. Sång av 
Judith och Hilding Gunnarsson. Julkaffe.
31 Nyårsafton
16.00 Ekumenisk nyårsbön i 
församlingshemmet.

Januari
1 Nyårsdagen
18.00 Nyårsgudstjänst med nattvard.
Göran Holmberg predikar.
8 Söndag
10.00 Missionsgudstjänst.”Se, jag vill 
bära ditt budskap, Herre”. 
Joel Samuelsson predikar. Petter och 
Andrea Hermansson, församlingens 
missionärer i Ecuador, medverkar 
på länk. Sång av Fanny Andersson. 
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete.
18.00 Strategisk bön i Pingstkyrkan.
11 Onsdag
19.00 ”Kan det gamla ge något nytt?” 
Bibelstudium med Göran Holmberg.
15 Söndag
10.00 Gudstjänst. Per Danielsson 
predikar. Sång av Ida Hördegård och 
Emma Ottoson.

“Gör det goda,
sträva efter rättvisa”

Ekumenisk bönevecka för kristen enhet
18-22 januari

18 Onsdag
19.00 Ekumenisk bön i Missionskyrkan.
19 Torsdag
10.00 Morgonbön i församlingshemmet.
21 Lördag
19.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan 
22 Söndag
10.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Pingstkyrkan.
15.30 Andakt på Göransgården, grupp 2.
25 Onsdag
19.00 Andrum – bön- & lovsångskväll.
29 Söndag - Årsmötesdag
10.00 Gudstjänst. Predikan av Joel 
Samuelsson. Kören sjunger. Årsmöte 
efter gudsjänsten.

Februari
2 Torsdag
11.30-13.30 Sopplunch
4 Lördag
18.00 Cafékväll om skapelsen och vår 
natur. Niklas Sundsborn, Vetlanda, 
vill göra oss medvetna om vad vi har 
i det vackra som vi vanligtvis inte ser. 
Han visar film och berättar om sina 
upplevelser.
5 Söndag
10.00 Tillsammansgudstjänst. Konsert 
med Elisabeth Andersson, kör och 
dansare.
12 Söndag
Gudstjänst med nattvard. Joel 
Samuelsson predikar. Sång av Annica 
och Mats Franzén.

15 Onsdag
19.00 Bibelstudium och bön med Göran 
Holmberg.
19 Söndag
10.00 Gudstjänst. Joel Samuelsson 
predikar. Sång av Kenneth Hallengren.
15.30 Andakt på Göransgården, grupp 3.
22 Onsdag
19.00 Andrum – bön- & lovsångskväll.
26 Söndag
10.00 Gudstjänst. Joel Samuelsson 
predikar. Sång av Simonssons.

Mars
2 Torsdag
11.30-13.30 Sopplunch.
5 Söndag
10.00 Tillsammansgudstjänst med 
Magic Kjell och Joel Samuelsson. 
Familjesöndag.
11 Lördag
18.00 Cafékväll med   Mats Franzéns 
dragspelsvänner
12 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard. Göran 
Holmberg predikar. Sång av Karin 
Wester.
15 Onsdag
19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan.

Nyandlighet och kristen tro
Helg med Lars Johansson, Örebro.

17-19 mars
17 Fredag
19.30 Samling med Lars Johansson på 
Alive.
18 Lördag
9.00 ”Den andliga resan” Frukost och 
föredrag med Lars Johansson på 
Värdshuset.
19.00 Föreläsning med Lars Johansson 
 i Missionskyrkan 
19 Söndag
10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. 
Lars Johansson.
15.30 Andakt på Göransgården, grupp 1.
22 Onsdag
19.00 Andrum – bön- & lovsångskväll.
26 Söndag
10.00 Gudstjänst. Joel Samuelsson 
predikar. Sång av Anna Nyrén.

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



Vrigstad Missionskyrka 
Sigfridsvägen 2 
576 96 Vrigstad

www.vrigstadmissionskyrka.se 
info@vrigstadmissionskyrka.se

Pastor Joel Samuelsson 
0735-323 073 
joel@vrigstadmissionskyrka.se 
Arbetar 70%.

Omsorgspastor Göran Holmberg 
0793-375 304 
goranh404@gmail.com 
Arbetar 30%.

Vi söker en medarbetare till vårt 
ungdomsarbete!  
Vill du eller känner du någon som vill inspirera 
barn och ungdomar att följa Jesus? 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 grupper

Årsmöte

Hjälp till på Alive

Sportlovsläger

Vårt barn- och ungdoms-arbete

EQUMENIAKYRKAN 
Vrigstad missionskyrka 

Vem blir ordförande? Håller budgeten? 
Den 22 januari kl. 13 är det årsmöte i Skeppet för 
Equmenia Vrigstad. Välkommen alla medlemmar!

I vår håller Alive till i Missionskyrkan och de vill 
gärna ha praktisk hjälp på kvällarna. Allt från 
fika och program till lovsång och andakter. Varje 
bidrag är välkommet, stort som smått, en eller 
flera kvällar. Kontakt Andreas, ungdomsledare i 
Pingstkyrkan, om du vill vara med.

Långserumslägret – 10-12 februari 
För barn i låg- och mellanstadiet.

Trysillägret – 11-17 februari 
För ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

Kontakt Följ oss gärna på Instagram och Facebook!

Kompiskören
Två grupper: 5-8 år samt 9+
Söndagar kl. 17.30-18.15
Sofia Sverlander 0738-480 128

Scout
 • Spårare - Åk 2-3
 • Upptäckare - Åk 4-6
 • Äventyrare - Åk 7 o uppåt
Tisdagar kl. 18.30-19.45
Sofia Fogelberg 0760-448 034

Söndagsskolan + XL
3-12 år
Söndagar kl. 10.00
Annika Spetz 0704-082 451 

Alive - Ungdomssamling
13 år o uppåt
Fredagar kl. 19.30
Tillsammans med Pingstkyrkan.
Andreas Johannesson 0793-581 623


