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I Matt 18:2-5 står det ”2 Han kal-
lade till sig ett barn och ställde det 
framför dem 3och sade: Sannerligen, 
om ni inte omvänder er och blir som 
barnen kommer ni aldrig in i him-
melriket. 4De som gör sig själva små 
som det här barnet är störst i him-
melriket. 5Och den som i mitt namn 
tar emot ett sådant barn tar emot 
mig.”

Jesus säger alltså att vi skall bli som 
barn. De som i Guds ögon är störst 
är de som är som barn. Menar då 
Jesus att vi skall vara barnsliga, inte 
ta ansvar, eller...? Barn har också 
en annan egenskap. Ett litet barn är 
totalt beroende av sina föräldrar och 
visar en fullständig tillit. När ett litet 
barn slår sig och får ont sätter de sig 
inte i ett hörn för att gömma sin 
svaghet, utan springer med öppen 
famn skrikandes, ”Mamma, 
Pappa!”. Barnet visar öppet sina 
känslor, både ilska och glädje. Det 
är nog detta Jesus menar. Jesus 

BLI SOM BARN
vill att vi helt och fullt skall lita på 
honom.

I en osäker tid kan man känna sig 
otillräcklig när man inte förstår allt. 
Men att vara kristen innebär inte att 
man sitter med alla svar. Det räcker 
att ta emot den kärlek Gud vill ge, 
precis som en förälder ger kärlek till 
ett litet barn. Visst är det lite skönt 
att vi inte kan köpa en gudskontakt 
med varken pengar, makt, kunskap 
eller goda kontakter... utan bara 
genom att vända oss till Gud precis 
som vi är. Som barn med all vår 
glädje, all vår gråt och all vår tillit.

Jakob Johansson



Tiden tickar på och ännu en årstid 
byts mot en annan. Vintern står 
på vår farstu och den mörka men 
kanske lite mysiga advent ligger 
framför oss. Många hoppas säkert 
på att Kung Vinter ska dra över 
landskapen och försänka skog 
och mark under djup snö, andra 
kanske helst slipper det hela och 
längtar till vårens kvittrande 
fåglar och världens uppvaknande 
från vinterns dvala. En längtan 
som måhända är lite extra stor 
i år med tanke på rådande pan-
demi. Församlingens och Equ-
menias arbete har vid det här 
laget sedan länge anpassats till 
rådande föreskrifter och rekom-
mendationer, vilket kanske främst 
har märkts av vid förändringar i 
det som brukar vara våra större 
samlingar. 

Övergången till webbgudstjänster 
har inte varit helt lätt men tack 
vare församlingens egna teknikgi-
ganter Gustav Arvidsson och Elof 
Albinsson tillsammans med några 
fler tappra tekniker så kan vi även 
i dessa tider fira gudtjänst i ge-
menskap, tillsammans hemifrån. 
De har ordnat och ordnar ljud, 

bild och teknik till våra gudstjän-
ster och samlingar. Kanske vill 
just du vara med och hjälpa till 
med all denna teknik? Det behövs 
alltid en hjälpande hand. Är det 
så att du, liksom många andra, 
inte känner dig helt hemma bland 
tekniska prylar och apparater? 
Frukta icke, du lär dig snart. Det 
finns mycket att göra för dig 
som är villig, kanske kan du lära 
dig styra kameran med alla dess 
funktioner och finesser, eller så 
kanske du vill lära dig sköta mix-
erbordet och se till att vi hör vad 
som händer under våra samlingar, 
eller vill du ta hand om datorn 
och styra bilden på gudstjänsten 
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så vi ser vad som händer? Eller 
vill du kanske rent av lära dig dra 
all världens sorters kablar och 
koppla dom rätt? Möjligheterna 
är oändliga och förutsättningarna 
optimala för de lyckliga som vill 
och vågar försöka lösa teknikens 
mysterier.

Det känns oerhört tryggt att vi 
har så mycket kunskaper i förs-
amlingen så att vi kan lära oss 
av varandra och att det mesta 
fungerar oavsett vilka motgån-
gar som kan tänkas dyka upp. Vi 
kan nog alla glädjas åt att något 
så fjuttigt som en världsomspän-
nande pandemi inte kan stoppa 
vår församling. Med vetskapen 

och tryggheten i att livet och förs-
amlingen ändå lunkar vidare i vad 
som kan tyckas vara en mörk tid, 
så kan vi alla med våra blickar 
riktade framåt se en ljusare tid 
framför oss. Så med god sinnesro 
kan vi tillsammans gå in i 
advent och fira en för många 
något nymodig jul. En jul där 
nog även vi kyrkfolk får fira Jesu 
födelse så som resten av svenska 
folket, framför TV:n.

Kalle Svensson



VI HAR EN NY HEMSIDA!
Om några av er lyssnade på David Sun-
dins sommarprat på P1 i somras så vet 
ni att han väldigt ogärna säger ordet nej. 
Kanske kan ni gissa varför jag plötsligt 
hamnade med uppdraget att göra en 
artikel om den nya hemsidan för Equ-
meniakyrkan Asklanda-Ornunga, eller 
varför jag i somras helt plötsligt fixade 
en tipspromenad i sjön istället för runt 
sjön, eller hur det kom sig att jag började 
som ledare i Söndax. Jag kanske inte 
är riktigt så extrem som David Sundin 
med att låta bli att säga NEJ till saker 
utan helt enkelt bara är en; “inte säga 
nej sägare”. Men jag har en tro i att det 
finns en mening med saker som hamnar 
i ens livsväg. Som Ordspråksboken 16:9 
säger: “Människan tänker ut sin väg men 
stegen styrs av Herren”. Om vi vågar 
lita på att Gud visar oss vägen, blir resan 
både intressant och avgörande. Den där 
tipspromenaden visade sig till exempel 
bli en av de bästa familjeutflykter jag 
någonsin upplevt. Allt har såklart inte 
snabba svar, vissa saker kanske får en 
mening först efter flera år, vilket gör 
resan ännu mer spännande. Så åter till 
artikeln som mitt senaste “inte säga nej” 
lett till. 

Vi har fått en ny hemsida för Equmen-
iakyrkan i Asklanda-Ornunga. Kanske 
har du redan hittat dit när du kollat på en 
livesänd Gudstjänst, spanat in Söndax 
online eller om du var med på Basaren 
som sköttes via hemsidan. Det finns 
många engagerade och duktiga personer 
i den här processen som vi verkligen kan 
tacka extra för den fina hemsida vi fått, 
själv har jag bara varit en ytterst liten del 

av processen som testpilot. Däremot har 
jag som representant från Söndax redan 
fått använda mig av denna nya möjlighet 
att nå ut till er i församlingen och kanske 
ytterligare någon mer som hittat dit. 

Eftersom vi är mitt i en pandemi har jag 
fått utveckla mina kunskaper i teknikens 
värld och fick utveckla den ytterligare 
genom att använda mig av “voice-chat” 
när jag skulle få tag i Kalle Svensson, 
för lite information från arbetet bakom 
hemsidan. Självklart hade jag kunnat 
ringa ett vanligt telefonsamtal, men när 
jag frågade Kalle om det var lättast att 
ringa ett vanligt samtal eller nå honom 
via Discord svarade Kalle: “Discord är 
alltid trevligt” och precis som David 
Sundin sa jag inte direkt nej... 

Kalle Svensson svarar på mina 
frågor. 
Hur har du varit delaktig i den nya 
hemsidan? 
Jag sitter med i informationsutskottet 
och vi har tillsammans arbetat med hem-
sidan ungefär varannan vecka i somras, 
plus ytterligare lite under hösten. Simon 
Johansson och Morgan Klebom har fixat 
med kodning av hemsidan men som 
grupp har vi tillsammans ordnat med 
funktion och utseende. 

Topp 3 bästa med den nya hemsi-
dan? 
Den nya hemsidan är mycket bättre 
kompatibel till mobil och ipad. Hem-
sidan är också lättare att manövrera i. 
Något som är väldigt smidigt är att det 
kommer kunna vara fler som kan 



uppdatera och sköta hemsidan lättare 
plus att dom anställda själva lätt kom-
mer in och kan uppdatera, så helt enkelt 
mycket mer lättarbetad. Bonus att den är 
väldigt snygg!  

Hur ska jag gå tillväga om något 
önskas uppdateras eller publiceras 
på hemsidan? 
Hör av er till någon i Informationsuts-
kottet, så löser vi det.
(D v s Kalle Svensson, Simon Johans-
son, Morgan Klebom, Inger Karlsson 
och Emilia Dalén)

Vad kan vi förvänta oss mer av 
hemsidan i framtiden? 
Förhoppningsvis fler funktioner, lite 
oklart ännu vad det är, men utifrån 
önskemål. Eventuellt har vi pratat om en 
bildbank och någon form av chatt funk-
tion… vi får se. 

Varför tycker du att alla bör göra ett 
besök på hemsidan? 
För att få information och hålla sig upp-
daterad om vad som händer i kyrkan och 
församlingen, det är här nyheter public-
eras. Dessutom är den väldigt fin så alla 
borde gå in och ta sig en titt. 

Efter den här artikeln får vi se vad Gud 
tänkt för oss i framtiden och vad mer 
jag kan tänkas inte säga nej till, men 
jag hoppas att artikeln gett dig inspira-
tion till att besöka hemsidan om du inte 
redan gjort det. I dessa tider får vi vara 
tacksamma för all den teknik som finns 
och alla som jobbar bakom den, som 
gör det möjligt för oss att fortsätta ha en 
aktiv gemenskap, det är viktigt att hålla 
avstånd, inte ta avstånd från varandra. 

Tack för förtroendet 
hälsar Emma Jamot.



December
omsorgsgrupp 8

tis 1 dec 10.00
Tisdagsfika

tors 3 dec 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 4 dec
9.30 Bön

20.00 Digitalt café upp o ner

sön 6 dec 10.00
Nattvardsgudstjänst 

Lär oss ta hand om varandra
Christina Uggla

Församlingsmöte

omsorgsgrupp 9
tis 8 dec 10.00

Tisdagsfika

ons 9 dec 19.00
Program- och musikutskott

tors 10 dec 
18.00 Ungdomsrådet

18.30 Andrumsmässa Asklanda Kyrka, 
Christina Uggla

fre 11 dec
9.30 Bön

20.00 Digitalt café upp o ner

sön 13 dec 10.00
Webbsänd familjegudstjänst

Ljuset lyser i mörkret

omsorgsgrupp 1
tis 15 dec 10.00

Tisdagsfika

tors 17 dec 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 18 dec
9.30 Bön

20.00 Digitalt café upp o ner

sön 20 dec 10.00
Ekumenisk gudstjänst Ornunga Kyrka

Maria - moder och förebild 
Christina Uggla och Jan Davidsson

omsorgsgrupp 2
tors 24 dec 23.00

Julnattsgudstjänst, offer till Diakonia
Julnatt - babygråt och helighet.

Christina Uggla 
Daniel Magnusson

sön 27 dec 10.00
Musikgudstjänst
“Frid på jorden”

sång Helena Gatås och Sara 
Engernäs-Nyberg

omsorgsgrupp 3
tis 29 dec - 1 jan

Lokalt Branäsläger

Januari
sön 3 jan 10.00

Missionshögtid, offer

omsorgsgrupp 4
tors 7 jan 18.30  

Andrumsmässa Asklanda Kyrka, 
Christina Uggla

fre 8 jan
9.30 Bön



sön 10 jan 10.00
Gudstjänst

Filip Henriksson
Lovsångsbandet

tis 12 jan 10.00
Tisdagsfika

tors 14 jan
18.00 Ungdomsrådet

18.00 Preliminärt storledsamling
18.30 Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 15 jan
9.30 Bön

20.00 Café Upp och Ner

sön 17 jan 10.00
Nattvardsgudstjänst

Livskällan
Christina Uggla

17-24 jan
Ekumenisk bönevecka

omsorgsgrupp 5
tis 19 jan 10.00

Tisdagsfika

tors 21 jan 18.30 
Andrumsmässa Asklanda Kyrka,

Christina Uggla och Jan Davidsson

fre 22 jan
9.30 Bön

20.00 Café Upp och Ner

lör 23 jan 14.30-17.00
Stickcafé

sön 24 jan 10.00
Gudstjänst

Guds ord - min vardag
Christina Uggla

tis 26 jan 10.00
Tisdagsfika

ons 27 jan 18.30
Scout

tors 28 jan 18.30 
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 29 jan
9.30 Bön

20.00 Café Upp och Ner

lör 30 jan 18.00
Årsmöte

sön 31 jan 10.00
Årshögtid

Tacksamhet och inspiration
Christina Uggla

Söndax
sång Mattias Skogholm, Joakim Claesson, 

Daniel Dalén och Stefan Halén

Februari
omsorgsgrupp 6

tis 2 feb 10.00
Tisdagsfika

tors 4 feb 18.30 
Andrumsmässa Asklanda Kyrka,

Christina Uggla

Ekumenisk bönevecka
17-24 jan

Denna vecka kommer att firas på nytt 
sätt i år och inte bygga på stora eku-

meniska samlingar. Varje dag har vi ett 
böneämne gemensamt i alla församlin-

gar i kommunen. 



 OM PLAYKNAPPEN

 

Den här symbolen visar att gudstjänsten 
webbsänds via vår hemsida. 
Eftersom mycket ändrar sig hela tiden, så är 
planen med webbsändningar också prelim-
inär. Se hemsidan för aktuell information

fre 5 feb
9.30 Bön

20.00 Lovsångsmöte med café
Ungdomsbandet EXODUS från TRE

sön 7 feb 10.00
Gudstjänst med ljuständning för 

nyfödda
Christina Uggla

 sång Caroline Mollmyr och Kennet 
Magnusson

tis 9 feb 10.00
Tisdagsfika

ons 10 feb 18.30
Scout

tors 11 feb 18.30 
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 12 feb
9.30 Bön

20.00 Café Upp och Ner

sön 14 feb 10.00
Gudstjänst och Söndax

Gustaf Danielsson
Daniel Eliasson

omsorgsgrupp 7
tis 16 feb 10.00

Tisdagsfika

tors 18 feb 
18.00 Ungdomsrådet

18.30 Andrumsmässa Asklanda 
Kyrka

fre 19 feb
9.30 Bön

20.00 Café Upp och Ner

lör 20 feb 14.30-17.00
Stickcafé

sön 21 feb 10.00
Gudstjänst

Urban Erestam
sång Elisabeth och Ingemar Kihl-

ström

tis 23 feb 
10.00 Tisdagsfika

18.30 Spår

ons 24 feb 
18.30 Spår
18.30 Scout

tors 25 feb 18.30  Andrumsmässa 
Asklanda Kyrka

19.15 Spår

fre 26 feb
9.30 Bön

20.00 Café Upp och Ner

sön 28 feb 10.00
Gudstjänst

Christina Uggla
sång Chris Kannas och Gianni Maz-

zoleni med komp



FÖRSAMLINGSBOKEN

BARNDOP
Nemo Alexander Jamot 5 juli, son till Emma och Alexander Jamot
Don Valentin Börje Brorson 5 september, son till Lovisa Brorson

TROENDEDOP
14 juni vid Årestugan, Ornungasjön: Katarina Svensson, Kajsa Hallenbert, Olle Claesson

21 juni vid Årestugan, Ornungasjön: Peter Johansson
 

AVLIDNA O BEGRAVNING
Maj-Britt Stjerna död 22 mars, begravningsgudstjänst 16 april
Berit Andersson död 26 mars, begravningsgudstjänst 23 april
Anita Andersson död 19 april, begravningsgudstjänst 15 maj

Britta Andersson död 28 oktober, begravningsgudstjänst 13 november

NYA MEDLEMMAR
Noa Andersson 14 juni, Olle Claesson 14 juni

KONFIRMATIONHÖGTID DEN 6 SEPTEMBER
Judit Claesson, Edvard Davidsson, Elliot Esbjörnson, Viktor Sköld

BIBELRUNDA

I samband med varje söndag så finns en ny 
bibelrunda uppsatt på stigen mellan Equmen-
iakyrkan och Asklanda kyrka. Går du någon 
annanstans så kan du ha med dig stationerna i 
din telefon från vår hemsida och stanna några 
gånger för att läsa och fundera. I vandringen 
går vi med Gud och djupnar i tron och livet.



Välkommen till

TA VARA PÅ DINA GRANNAR 
OCH VÄNNER!

Glöm inte bort att ta kontakt med 
en granne under advents och jultid. 
Kanske vi i år ska skicka lite fler 
julhälsningar till vänner som vi 

inte kunnat träffa under det senaste 
halvåret. Tänk på att vi kan gå över 
åldersgränserna:  minns du var gran-
nens dotter studerar någonstans, vad 

händer hemma hos de som just 
uppnått pensionsåldern, hur har 

sonens kompisars föräldrar det nu? 
Ja, det finns så många ingångar att 

mötas på nytt. Gör möten och samtal 
möjliga i dessa tider. Vi är till för 

varandra! 


