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LJUSET SOM LYSER 
UPP OCH VÄRMER

”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka 
rund och tusen, tusen stråla och på himlens 

djupblå grund.”  

En vers ur en av våra vanligaste julsånger får inleda min ledare. Äntligen är 

den här-adventstiden! Äntligen kommer ljuset och räddar oss från den mörka 

hösten! Jag tror att många med mig tycker att första advent kommer som en 

räddare från himlen mitt i den mörkaste tiden på året. Den ger oss möjlighet 

att pynta våra hem och våra liv med ljus. Med ljus kommer också känslan av 

värme. Både fysiskt och psykiskt. Om du går in i ett mörkt rum och tänder 

ett stearinljus så ser du hur kraftfullt det lyser upp i mörkret och mörkret har 

förlorat. För precis så är det, ljuset besegrar mörkret. Varje dag när solen går 

upp förlorar mörkret sitt grepp om natten.

Ett levande ljus sprider värme, ljus och lugn. Att sitta och titta in i den klara och 

varma lågan gör att sinnet blir lugnt. Men det levande ljuset kan ju också utgöra 

en fara om man glömmer att släcka det. Som tur är finns det idag ljus som går 

på batteri eller via elnätet så alla kan njuta av ljuset.
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Men adventstidens pynt och mysighet kan ju också bli en belastning eller tungt. 

Om ljusen i alla fönster påminner en om att man inte har någon att dela dem 

med eller att stressen runt omkring gör att ångesten gör sig påmind. Eller att 

pengarna helt enkelt inte kommer att räcka till för de högtider som väntar. Hur 

ska man då kunna ta del av ljuset och värmen?

Ta dig en titt i spegeln! Kan du vara ett ljus för någon i advent? Kanske finns 

det en ensam granne, en kollega eller skolkamrat som gärna kommer över och 

dricker lite glögg. Som gärna vill ta en promenad och titta på stjärnorna. Våra 

kyrkor fylls av ljus och julsånger. Ett besök där kostar oftast ingenting men där 

finns värme och gemenskap. 

Så kommer den sista versen på sången. Jag önskar att den kan lysa upp din 

adventstid.

”I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid. En stråle av Guds kärleks 

ljus i signad juletid.”

Catarina H-Benjaminsson



SAMTAL MED 
EVANGELISTERNA

I fyra nummer har vi fått möta de 
fyra evangelisterna i var sin intervju. Sist ut 

är den fjärde evangelisten, Johannes.

Johannes, sist ut av evangelisterna, men visst var du med från början?

Det stämmer. Jag var en av de första som blev Jesu lärjunge. Det var jag, min äldre bror 

Jakob samt Andreas och hans bror Simon som var de första lärjungarna. Vi var alla fiskare 

innan vi började följa med Jesus.

Jag har förstått att du är en av de mer produktiva författarna i Nya testamentet.

Jo, så är det nog. Paulus är väl i en klass för sig. Men jag har skrivit fem böcker och nästan 

en femtedel av alla kapitel i Nya testementet (NT). 

Ditt evangelium skiljer sig en hel del från övriga evangelier. 

Hur kommer det sig?

Vad ska jag säga om det. Främst beror det nog på att jag skriver mina böcker långt senare 

än de övriga evangelisterna. Det är ju på min ålders höst jag nedtecknar min historia. Det 

ger kanske lite andra perspektiv.

Sedan har jag kanske ett annat fokus också. För mig var det viktigt att visa på att Jesus är 

Guds son och att det är genom honom vi får evigt liv.

Ja, din så kallade ”Lilla Bibeln” är nog en av Bibelns mest kända verser.

Du tänker på Joh 3:16 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de 

som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Jo, det är en bra sammanfattning 

av Bibelns budskap. Där fick jag till det.
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Det får du rätt ofta, enligt mig. 

Inledningen till ditt evangelium är vackert skrivet.

Tack. Med åren har väl formuleringarna landat. När jag var yngre var det annat. 

Jesus kallade mig och brorsan för Åskans söner. Han tyckte väl att vi dundrade 

på lite väl mycket ibland, som den gången då vi ville kalla ner eld från himlen och 

förgöra de som inte ville ta emot Jesus. Då fick vi en åthutning minns jag.

Du skriver väldigt personligt och det känns att du är närvarande. 

Men du namnger aldrig dig själv rakt ut. Vi känner dig som 

”Den gamle” och ”Den lärjunge som Jesus älskade”.

Jag står för vad jag skriver, men det handlar inte om mig. Det handlar om Jesus. 

”Den gamle” behöver jag nog inte förklara. Det lutar åt att jag blir den ende av 

apostlarna som dör en naturlig död. ”Den lärjunge Jesus älskade”, jag var nog inte 

mer älskad än någon annan men det blev mitt sätt att beskriva min upplevelse. Jag 

kände mig, och känner mig, verkligen älskad av Jesus.

Kärleken återkommer du ofta till.

Det är det allt handlar om. Guds kärlek till oss och vårt gensvar. Vi ska älska Gud, 

vår nästa och oss själva. Jag orkar inte längre hålla några längre tal. Men mitt 

mantra har blivit ”Mina barn, älska varandra”. Det var Herrens bud och tillräckligt 

blir gjort om det budet blir uppfyllt.

Något slutort?

Mina barn, älska varandra.
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JULEVANGELIET

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen 

skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när 

Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en 

till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav 

sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att 

skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin 

son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom 

det inte fanns plats för dem inne i härbärget. 

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod 

Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de 

greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: »Var inte rädda. Jag bär bud 

till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt 

er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall 

finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.« Och plötsligt var där 

tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: »Ära i höjden 

åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.

 «När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: 

»Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit 

oss veta.« De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet 

som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts 

till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 

Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände 

tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var 

så som det hade sagts dem.

(Luk 2:1-20)
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GAMMALT ELLER NYTT?

Tv-programmet Nygammalt sändes i Sveriges Television mellan 1971 0ch 

1989 i 173 avsnitt. Det innehöll en blandning av folkdansare som dansade 

gammaldans, popartister som sjöng ny musik, komiker som skojade och till 

och med en och annan så kallad religiös artist framträdde nu och då. En salig 

blandning, alltså med det ganska fyndiga namnet Nygammalt.

Julen är på gång. Den perfekta julen tänker jag är nygammal. Julen är inget nytt. 

Men på nytt. Mycket ska helst vara som det alltid har varit, men det som är nytt 

och fräscht är också välkommet. Klapparna får ju gärna vara nya, även om de ju 

såklart kan vara återbrukade. 

Jag har i dagarna suttit och tittat på sånger till Luciafirandet. Vissa sånger är 

ju givna för att det ska kännas riktigt och bekant. Men om man också hittar en 

ny sång på temat som är bra, då är ju lyckan gjord. Nygammalt känns bra helt 

enkelt.

Julens budskap är gammalt. Jesus, frälsaren är född. Samma i 2000 år. Men 

hur får man detta uråldriga att kännas nytt och aktuellt? Nygammalt? En viktig 

nyckel är väl detta att det handlar om en relation. Om en relation ska växa och 

utvecklas och inte ska bli bara ett trevligt minne krävs det att man faktiskt möts 

och umgås om och om igen. Visst kan man känna en gemenskap även med 

den som det är längesedan man träffade, men det är ändå inte detsamma som 

om man hade umgåtts ofta. 

Att umgås med frälsaren är inte svårt. Han finns bara en tanke bort. I bönen, i 

Bibelordet, i gemenskapen i kyrkan. I samtalet på väg till bussen eller i bilen. 

Och ju oftare han får vara en naturlig del av vår vardag, desto tydligare och 

aktuellare blir relationen. 

God Jul och gott nygammalt år!

/Per Lundin
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PROGRAM FÖR 
FRISTAD, TÄMTA & VÄNGA

Var med och fira Julen ihop med oss. Du hittar hela 

programmet för våra kyrkor på kommande sidor.

FRISTAD

24/12 FRE KL. 23.30 JULNATTSGUDSTJÄNST

Per Lundin, Julkören medverkar.

TÄMTA

19/12 SÖN KL 11.00 JULENS SÅNGER

Vi sjunger tillsammans och lyssnar till julbetraktelse av Svante 

Björkquist. Julsånger framförda av bl.a. Josef Johanson och Svante 

Björkquist. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. 

Enkelt julbord serveras efter gudstjänsten. Anmälan till Anna och Mats 

Johanson senast 12 dec. tel 0766770986 eller 033/262096

VÄNGA

5/12 KL. 18.00 JULKONSERT  I VÄNGA KYRKA 

 24/12 KL. 09.30 JULBÖN  PÅ ÅSENGÅRDEN

24/12 KL. 22.00 JULNATTSGUDSTJÄNST  
I VÄNGA KYRKA

10



11

DECEMBER

1/12 ONS KL. 15.00-17.00 
ONSDAGSCAFÉ

1/12 ONS KL. 18.30-20.00  
JULKÖREN ÖVAR.

5/12 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Berit och Ulf 
Hallqvist sjunger och spelar. Nattvard

5/12 SÖN KL. 12.30 
SPAGHETTIKYRKA
Spaghetti, pyssel och andakt för alla 
åldrar med fokus på de små.

Återkommande samlingar varje vecka

Tis kl. 08.00-09.00 Puls

Tis kl. 18.15-19.45 Scout - Äventyrare

Tis kl. 18.30-20.00 Scout – Spårare och Upptäckare

Ons kl. 09.30-10.00 Bön, bröd och bönor

Ons kl. 19.00-20.00 Bön, Alpha bönekurs (26/1-23/3)

Fre kl. 19.30-23.00 Tonår

9/12 TORS KL. 18.30-20.00 
JULKÖREN ÖVAR.

11/12 LÖR KL. 18.00 GUDSTJÄNST 
MED JULENS SÅNGER
Per Lundin predikar.
Gudstjänsten sänds även via vår 
youtubekanal.

11/12 LÖR KL. 10.00-11.30 
JULKÖREN ÖVAR.

14/12 TIS KL. 18.30-20.00 
JULKÖREN ÖVAR.

EQUMENIAKYRKAN FRISTAD

Vissa av våra gudstjänster sänds på vår YouTube-kanal som du hittar på www.youtube.com,

sök efter vår kanal Equmeniakyrkan Fristad
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9/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Jan Dalqvist 
sjunger och spelar. Gudstjänsten sänds 
även via vår youtubekanal.

16/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar.  
Agnes och Thyra Lundin sjunger.

16/1 SÖN KL. 12.30 
SPAGHETTIKYRKA
Spaghetti, pyssel och andakt för alla 
åldrar med fokus på de små.

18-25 JANUARI ÄR DET 
EKUMENISK BÖNEVECKA. 
Håll utskick efter separat information.

22/1 LÖR KL. 09.00-12.00 
BÖNEFÖRMIDDAG

23/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Gudstjänsten 
sänds även via vår youtubekanal.
Brunch efter gudstjänsten.

EQUMENIAGRUPPER STARTAR 
IGÅNG IGEN VECKA 4

30/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Catarina 
Hernström Benjaminsson sjunger. 
Missionskaffe.

19/12 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Lydia Lyckelid och  
Ulf Hallqvist spelar.

22/12 ONS KL. 18.30-20.00
JULKÖREN ÖVAR.

24/12 FRE KL. 23.30 
JULNATTSGUDSTJÄNST
Per Lundin, Julkören medverkar.

26/12 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Missionskaffe.
Gudstjänsten sänds även via vår 
youtubekanal.

JANUARI

1/1 LÖR KL. 16.00 EKUMENISK 
GUDSTJÄNST I EQUMENIAKYRKAN 
FRISTAD.
Thomas Berndt predikar. Ekumenisk kör. 
Nattvard

2/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar.

6/1 TORS KL. 17.00 JULFEST  
– FÖR ALLT I VÄRLDEN
Inspiration om Equmeniakyrkans mission. 
Dragning av stora jullotteriet. Gudstjänsten 
sänds även via vår youtubekanal.
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Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med

FEBRUARI

2/2 ONS KL. 15.00-17.00 
ONSDAGSCAFÉ

6/2 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Nattvard.
Berit och Ulf Hallqvist sjunger.

13/2 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Sara Johansson 
sjunger. Gudstjänsten sänds även via vår 
youtubekanal.

13/2 SÖ KL. 12.30 SPAGHETTIKYRKA
Spaghetti, pyssel och andakt för alla 
åldrar med fokus på de små.

20/2 SÖ KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Johanna och Mikael 
Baronowsky sjunger och spelar.

27/2 SÖ KL. 10.00 
SCOUTGUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Missionskaffe. 
Gudstjänsten sänds även via vår 
youtubekanal. Årsmöte för Equmenia 
Fristad efter gudstjänsten.

MARS

2/3 ON KL. 15.00-17.00 
ONSDAGSCAFÉ

4/3 FR KL. 18.00 VÄRLDSBÖNDAGEN, 
PRÄSTGÅRDEN.

6/3 SÖ KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar.  
Ann-Britt Göransson sjunger.
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DECEMBER

12/12 SÖN KL 17.00 LUCIAFEST 

med luciatåg och fika

19/12 SÖN KL 11.00 JULENS SÅNGER

Vi sjunger tillsammans och lyssnar till 

julbetraktelse av Svante Björkquist.

Julsånger framförda av bl.a. Josef 

Johanson och Svante Björkquist.

Insamling till Equmeniakyrkans 

internationella arbete. Enkelt julbord 

serveras efter gudstjänsten.

Anmälan till Anna och Mats Johanson 

senast 12 dec. tel 0766770986 eller 

033/262096 

JANUARI

18/1 TIS KL 19.00 BÖN

(18-25/1 Internationella Böneveckan 

för kristen enhet)

21/1 FRE KL 19-20 BÖN I 

EQUMENIAKYRKAN BORGSTENA

23/1 SÖN KL 19-20 BÖN I 

EQUMENIAKYRKAN BORGSTENA

23/1 SÖN KL 9.00 KYRKFRUKOST

Efter en gemensam frukost lyssnar vi 

till en webb-predikan av  

Thomas Sjödin

Tema: ”Den som hittar sin plats tar 

ingen annans”

EQUMENIAKYRKAN TÄMTA

I dessa ovissa tider kan programmet ändras med kort varsel. 

Vi försöker sprida informationen t.ex. i predikoturen i Borås Tidning m.m.



25/1 TIS KL 19.00 
BIBELSAMTAL MED SVANTE 

BJÖRKQUIST

FEBRUARI

1/2 TIS KL 19.00 BÖN

6/2 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST 

Predikan av Mikael Nilsson

Sång av Catarina Hernström-

Benjaminsson 

Församlingens ÅRSMÖTE efter 

gudstjänsten

20/2 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST  

Medverkan av Anna-Karin och 

Magnus Ryberg

22/2 TIS KL 19.00 BIBELSAMTAL 

MED SVANTE BJÖRKQUIST

  

.

FÖR STARTDATUM UNDER VÅREN GÄLLANDE VÅRA EQUMENIAGRUPPER 
HÅLL KOLL I VÅR FACEBOOK-GRUPP.
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VÄNGDALA EQUMENIAFÖRSAMLING

DECEMBER

5/12 KL. 18.00 JULKONSERT 

I VÄNGA KYRKA 

 24/12 KL. 09.30 JULBÖN 

PÅ ÅSENGÅRDEN

24/12 KL. 22.00 
JULNATTSGUDSTJÄNST 

I VÄNGA KYRKA  

   

JANUARI

2/1 KL. 11.00 GUDSTJÄNST 
I VÄNGA KYRKA

   
9/1 KL. 09.30 GUDSTJÄNST 

I KYRKSTUGAN

Carl-Göran Ekberg

23/1 KL. 11.00  GUDSTJÄNST 
I VÄNGA KYRKA

31/1 KL. 17.00 EQUMENIA- 
FÖRSAMLINGENS OCH 

EQUMENIAS ÅRSMÖTE

FEBRUARI

6/2 KL. 09.30 DOPÄNGELS-
GUDSTJÄNST I VÄNGA KYRKA 
  
20/2 KL. 15.00 GUDSTJÄNST 
I VÄNGA KYRKA





Hervé och Clara Kiese med barnen Miriam och Samuel 
på väg som missionärer till DR Kongo (Kongo Kinshasa)

MISSIONSUPPDRAGET ÄR GLOBALT OCH GÄLLER ALLA. I vår 
världsvida gemenskap delas resurser och behov. Det är därför ingen 
slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra 
samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av 
evangeliets rikedom. Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 
89 får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom att ge till 
vårt gemensamma arbete runt om i världen. 

 
 

equmeniakyrkan.se/internationella-insamlingen

SWISH: 900 32 86  
Märk ”internationellt”

INTERNATIONELLA INSAMLINGEN
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Stora vägen 24, Fristad 
033-26 04 00

en av Borås bästa biltvättar 
med dubbelvaxprogram och 
skinande resultat!

KOM IN OCH PROVA
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Uthyrning av husvagnar 
Service/reparationer av husvagnar och 

släpkärror. Försäljning av släpkärror, gas och 
husvagns tillbehör. 

 
Torbjörn Johansson 

Mölarp Fristad Tel 0708-260359 

 

 

Telefon: 0707-72 28 67 
E-post: ak@akryberg.se 

 
 

 

SVANTE GRÄVARES DÄCKSIDA 
Det ”lilla” däckföretaget i Tämta,  

med det ”lilla priset”. 
OBS! Begränsade öppettider 

* Dock ”kundvänliga” 
 

Tel: 033-26 20 94 
Mobil: 0707-96 20 94 

 
Service/reparationer av husvagnar och 

släpkärror. Försäljning av släpkärror, gas och 
husvagns tillbehör. 

 

Torbjörn Johansson 
Mölarp Fristad Tel 0708-260359 



KONTAKTINFORMATION

Har du frågor finner du här kontaktuppgifter till 
respektive kyrka. Tveka inte att höra av dig.

EQUMENIAKYRKAN FRISTAD 

Tel. till expeditionen: 033-26 01 29
Tel. till Solviken: 033-26 81 20

Församlingens bg: 809-0052   Swish: 123 463 0646

Equmenia:s bg: 819-0357   Swish: 123 526 1763
Hemsida: www.equmeniakyrkanfristad.se

Pastor Per Lundin
Mobil: 0702-41 57 76

per.lundin@equmeniakyrkanfristad.se

Diakon Per Ringbo
Mobil: 0702-49 11 40

per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se

Kontorist Christin Frick
christin.frick@equmeniakyrkanfristad.se

EQUMENIAKYRKAN TÄMTA

Församlingens bg: 5107-3757   Swish: 123 238 9781

Ordförande Catarina H-Benjaminsson
0708-72 87 91

VÄNGDALA EQUMENIAFÖRSAMLING

Församlingens bg: 5719-2379   Swish: 123 465 3044

Ordförande Ruben Enochsson
Mobil: 0706-21 81 98

Ansvarig utgivare Kyrktorget: Fredrik Lyckelid
Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn

SAMHÄLLSINFORMATION. UTDELAS TILL SAMTLIGA HUSHÅLL.


