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”Hoppas på Herren!
Var stark, fatta mod

och hoppas på Herren!”
Ps 27:14
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Fakta & Filosofi

Torsdagsgruppen

 
Missionskyrkan Hestra 
Byvägen 5, 330 27 Hestra 
Tel. Exp: 0370-33 53 20 
Tel. Kök: 0370-33 53 53 
www.missionskyrkanhestra.se 
e-mail: info@missionskyrkanhestra.se

Församlingsföreståndare 
Lars Gunther 
Mobil: 0708-73 63 45 
e-mail: gunther@keryx.se

Vice församlingsföreståndare 
Sven-Arne Sveningsson 
Mobil: 0703-69 52 95

Ungdomsdiakon 
Ulrika Axelsson 
Mobil: 0705 31 72 75

Ordförande 
Andreas Palmquist  
Tel: 0706-60 29 41

PlusGiro församlingen: 2 86 98-9 
Bankgiro: 123-0234 
Swish: 1230 56 26 52

 
Missionskyrkan Grimsås 
Idrottsgatan 4, 514 70 Grimsås 
www.grimsasmission.se

Pastor 
Göran Undevall 
Mobil: 0730-34 47 47 
e-mail: g.undevall@telia.com

Plusgiro församlingen: 53 39 42-9 
Swish: 123 688 61 74

 
Equmenia Hestra/Grimsås  
www.missionskyrkanhestra.se

Ordförande 
Peter Gillgard 
Tel: 0370-33 50 86

PlusGiro Equmenia: 22 65 26-2 
Swish: 123 653 72 86

 
Församlingsbladet 
Werner Holgersson 
Mobil: 070-5439552 
e-mail: werner.holgersson@gmail.co

Hanna F. Bylund, Conny Palmquist  
Ansvarig utgivare: Andreas Palmquist

I samarbete med:  
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Ibland är pastorns krönika underfundig, 
ibland småtrevlig, ibland lite predikande. 
Men den här gången vill jag skriva om 
det allra viktigaste i livet, det som är 
dess stora mål, och det är att bli känd.  
Jo faktiskt är det så, men det är viktigt att 
bli känd på djupet, inte känd av många.

”Jag vill bli känd.” Det var ett svar på frågan 
”hur vill du att ditt liv ska vara när du blivit vux-
en?” Vi hade ställt den till den första gruppen 
konfirmander	 jag	hade.	 ”För	vad?”	 frågade	
vi	nyfiket.	”Spelar	ingen	roll”	blev	svaret.	Det	
här var på 90-talet och en ny generation av 
kändisar	hade	börjat	komma	fram.	Då	var	det	
dokusåpor, nu är det Instagram och YouTube 
som är vägen till kändisskap.

Vad är det som lockar? Att stå ut, att märkas, 
att inte vara en i mängden, att vara betydel-
sefull?	Mer	än	en	instagramstjärna	och	mer	
än en youtubekändis har gått i väggen. Likes 
rullar in, men den inre tomheten ökar. En del 
har till slut i sin förtvivlan tagit sina liv.

Ordet känd kan signalera något annat. Du 
kan vara känd av någon som delar ditt liv. 
Att vara känd i den betydelsen är raka mot-
satsen. Det är mer än att någon kan rabbla 
fakta om dig och dina vanor.  När någon 
känner	mig	på	riktigt	är	det	som	att	jag	erfar	
ett vidrörande i mitt innersta. Att vara känd 
är	definitionen	av	att	ha	en	relation.

Vår	 församlingsgemenskap	önskar	 jag	ska	
vara en plats där vi möter varandra på riktigt. 
Men det här är också beskrivningen av rela-
tionen med Gud i Nya Testamentet. Gud vet 
allt om oss, men den som kommer till tro på 
Jesus	beskrivs	med	detta	djupare	uttryck:	”ni	
känner [nu] Gud, eller rättare, när Gud känner 
er”. Gud kunde redan rabbla all fakta om mig. 
Detta är mer, något som inte så enkelt låter 
sig fångas i ord.

Min	bön	för	den	här	hösten	är	att	fler	och	fler	
ska uppleva relationen med Gud och relatio-
nen med andra människor, så vi blir kända, 
på	riktigt,	på	djupet.

ATT VARA KÄND 
ELLER KÄND
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Våra	grupper	har	st
artat	sin	verksamhe

t	och	för	att	se	varje
	grupps	program	gå

	in	på	

www.missionskyrkanhestra.se och gå vidare till Equmenia Hestra/ Grimsås.

Nu drar 

      
     v i igång!

Spårarscout
För vem:  
För dig som går i årskurs 3.
Scout bedriver vi både i Hestra 
och Grimsås. 
När:  
Hestra: Tors. 18.00 - 19.00 
Grimsås: Tors. 18.00 - 19.00
Var:  
Vi träffas vid Missionskyrkans 
parkering för det som händer 
i Hestra. I Grimsås ses vi vid 
klocktornet utanför kyrkan. 

Upptäckarscout
För vem: 
För dej som går i årskurs 4-6.
Scout bedriver vi både i Hestra 
och Grimsås. 
När:  
Hestra: Tors. 18.00 - 19.00 
Grimsås: Tors. 18.00 - 19.00
Var:  
Vi träffas vid Missionskyrkans 
parkering för det som händer 
i Hestra. I Grimsås ses vi vid 
klocktornet utanför kyrkan. 

Teen night
För vem:  
Alla tonåringar
När:  
Fredagar 19.00
För frågor, prata med  
Ulrika Axelsson eller  
Lars Gunther

 

DÄR BARN OCH UNGA VÄXER I GEMENSKAP MED VARANDRA OCH JESUS

JESUS KRISTUS ÄR HERRE 
 

Det	är	Equmenias	ledord.	Och	även	om	vi	är	en	ung	organisation	så	är	det	ord	med	djupa	rötter.	 
Orden var den första kyrkans bekännelse. Och genom alla tider och platser hör vi ihop med dem.  

Vi är en del av den kyrkan och vi vill göra vårt bästa för att vara en kyrka med Jesus i centrum som ger plats  
för	barn	och	unga	utifrån	vår	tids	behov	och	möjligheter.	 
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Puma
För vem:  
Puma är för dig som gillar att 
sjunga, dansa och spela drama. 
Från förskoleklass och uppåt. 
När:  
Torsdagar 17.00 - 17.45
Var:  
Hestra Missionskyrka.

Söndax
För vem:  
Från 3 år och uppåt 
När:  
Söndagar 10.00 - 11.30  
under Gudstjänsttid
Var:  
Hestra Missionskyrka.



2018
HESTRA  KALENDER

Oktober
 
2  Tisdag 18.00 Bön

7  Söndag 10.00 Tillsammansgudstjänst,  
  Elin Ambjörnsson. Söndax, scout,  
  Puma/Puma XL, Insamling till equmenia, 
  Kyrkkaffe.

9  Tisdag 18.00 Bön

12 Fredag 19.00 Equmenias årsmöte

13 Lördag Regionfest i Nässjö Missionskyrka

14 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
  Ida-Maria Brengesjö,Lars Gunther. 
  Sång Nicklas, Pia och Maja Skogsberg, 
  Torbjörn och Ebba Lundin, Peter Åsljung, 
  Evelina Nyström, Söndax, Kyrkkaffe.

14 Söndag 12.30 – 15.00 Samling med  
  Ida-Maria Brengesjö. Se separat information

16 Tisdag 18.00 Bön

18 Torsdag 14.30 Andakt på Hestragården

20 Lördag 15.00 Auktion

21 Söndag 15.00 Årsmöte

23 Tisdag 18.00 Bön

27 Lördag 10.00 – 16.00 Bibelskola i Grimsås.  
  Se separat information.

28 Söndag 10.00 Gudstjänst,  
  Sven-Arne Sveningson. Sång Stina Landin,  
  Missionsrutan, Utgångskollekt till Vitryssland, 
  Kyrkkaffe.

30 Tisdag 18.00 Bön

September 
11 Tisdag 18.00 Bön

13  Torsdag 18.30 Inspirationskväll.  
  Equmeniakyrkan Anderstorp.

13–22 Resa Vitryssland 

16 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard,  
  Per Anders Karlsson. Sång Signe Sveningson 
  och Alma Bäckrud, Söndax, Månadsoffer,  
  Kyrkkaffe.

18 Tisdag 18.00 Bön

20 Torsdag 14.30 Andakt på Hestragården

23 Söndag 10.00 Gudstjänst, Thomas Themar. 
  Sång Viktorsson och Svensson, Söndax,  
  Missionsrutan, Utgångskollekt till Strandgården, 
  Kyrkkaffe

25 Tisdag 18.00 Bön

30 Söndag 10.00 Installationsgudstjänst  
  för Lars Gunther. Peter Bernhardsson  
  (regional kyrkoledare), Ulrika Axelsson,  
  Sång Kajsa och Samuel Ekstener,  
  och Daniel Fält. Söndax, Kyrkkaffe.



November
3  Alla helgons dag 10.00 Gudstjänst med nattvard,  
  Lars Gunther. Sång Werner Holgersson,  
  Siw Haraldsson, Gunnar Haraldsson, Månadsoffer
 
4  Söndag 18.00 Bön- och lovsång 

6  Tisdag 18.00 Bön

11 Söndag 10.00 Gudstjänst, Hanna Eklöf  
  Sång Lydia Viktorsson, Söndax, Gideoniterna  
  Utgångskollekt till Gideoniterna, Kyrkkaffe.

15 Torsdag 14.30 Andakt på Hestragården

17 Lördag 15.00 Equmenias basar och musikal  
  framförd av Puma och Puma XL.

18 Söndag 10.00 Gudstjänst, Lars Gunther.  
  Sång Plustoner, Söndax, Missionsrutan,  
  Kyrkkaffe.

21 Onsdag 19.00 Körövning Adventskör

25 Söndag 10.00 Gudstjänst, Hanna Eklöf 
	 	 Sång	Ola	Viktorsson	med	flera,	Söndax,	Kyrkkaffe.

27 Tisdag 18.00 Bön

29 Torsdag 19.00 Körövning Adventskör

December
3  Söndag 10.00 Adventsgudstjänst, Lars Gunther,  
  Adventskör, Söndax, Månadsoffer, Kyrkkaffe.

Basar
& equmenias musikal 

17/11 kl.15.00

Missions- 
auktion

20/10 
kl.15.00

Grimsås Lördagsbibelskola
Med Mats Gunnarsson

27 oktober kl.10 – 16

 

Kom ihåg!
 Ta hand 

om varandra.


Träffpunkt Hestra
Torsdagar kl.15-16.30

Pensionärernas Adventsfest
Onsdag 28 november 

kl 14.30.
Personlig inbjudan kommer!
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Delar här ett av mina absoluta ”favoritbibelord”,  
från Filipperbrevet 4:19 där Paulus skriver:  
”Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus 
Jesus fylla alla era behov.” 

Gud är god och vill oss människor väl! Han vill genom 
tron ha gemenskap med oss alla. Vi får överlåta oss till 
Kristus	och	i	honom	ta	emot	det	överflödande	livet.	 
Utifrån	vår	tro	får	vi	tjäna	Gud	i	världen	och	stå	upp	för	
det goda. Precis som psalmförfattaren skriver i Psalm 
37:3: ”Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du  
bo i ditt land och leva trygg.”

Vill här också påminna om några av den kommande 
höstens aktiviteter som vi kommer att ha i Grimsås kyrka. 
Lördagen	den	27	oktober	är	det	åter	dags	att	inbjuda	till	
ytterligare en ”Lördagsbibelskola”. Den här gången med 
pastorn och missionären Mats Gunnarsson från Bankeryd 
som bibellärare. Mats kommer under dagen att undervisa 
utifrån ämnet: ”Be och Arbeta.”. Ett uttryck som också 
finns	på	det	Afrikanska	språket	”kikongo”,	som	är	officiellt	
språk i Angola och i Kongo Kinshasa. Där heter uttrycket 
”BE OCH ARBETA”:  ”SALA SAMBILA”. Vi startar första 
samlingen kl 10.00 och fortsätter hela dagen fram till  
kl 16.00. Alla intresserade varmt välkomna!

I höst fortsätter också scouterna sin verksamhet i Grimsås 
kyrka.	På	första	advent	inbjuder	vi	som	vanligt	till	ett	 
Ekumeniskt	Adventsfirande.

Jag vill önska er alla Guds rika  
välsignelse	och	en	riktigt	fin	höst!

Göran Undevall 
Pastor och församlingsföreståndare  

i Grimsås Missionsförsamling

DET ÖVERFLÖDANDE LIVET!2018
GRIMSÅS  KALENDER

September
23 Söndag 10.00 Gudstjänst. Göran Undevall

25 Tisdag 18.00 Kursstart bibelskola

Oktober
6  Lördag 09.00 Städdag (klara runt kl.13.00)

11  Torsdag 18.30 Scoutgudstjänst

14  Söndag 10.00 Gudstjänst, Göran Undevall

27  Lördag 10.00 – 16.00 Lördagsbibelskola  
  med Mats Gunnarsson

November
18  Söndag 10.00 Gudstjänst, Göran Undevall

2   Söndag Första advent, Öppet Hus,  
  Gudstjänst 17.00

December
7  Fredag 18.00 Julfest

8
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INBLICK I FÖRSAMLINGEN | Varannan torsdagsmor-
gon	från	det	att	gräset	börjar	växa	på	våren	tills	trädens	
fallna löv har räfsats upp på hösten samlas Torsdags-
gruppen.	Vi	hjälps	åt	att	vårda	det	yttre	runt	kyrkan.	Vi	
klipper gräs och rensar ogräs, klipper häckar och sopar 
gångar,	klipper	buskar,	ja	allt	som	behövs	i	en	trädgård.	
En	viktig	del	i	våra	träffar	är	att	vi	fikar	tillsammans	när	
arbetet avslutas efter c:a 2 timmar. 

Du	som	känner	att	här	skulle	du	vilja	vara	med,	prata	
med Stig-Ove så får du veta mer.

Lilian Lundin, Sune Svensson, Werner Holgersson, 
Conny Palmquist, Stig-Ove Ambjörnsson och Siw Ha-
raldsson. Fattas på bilden: Marianne Ambjörnsson och 
Gunnar Haraldsson.

VÄLKOMMEN på en inspirationskväll  
inför kommande Regionfest. 

Vi vill ge både redskap och utmaningar till församling 
och förening, med utgångspunkt i andlig förnyelse. 
Medverkar gör personalen på Equmenia/Equmenia-
kyrkan	Region	Öst.	Fika	serveras	till	självkostnads-
pris. Varmt välkommen!

Inspirationskväll

Regionsfest

13/9

13/10

Equmeniakyrkan Anderstorp

Nässjö	Missionskyrka		|		12.00	–	ca	21.30

Tid:	18.30	–	21.00	

Program 
18.30 Fika och presentation 
19.00  Inledning 
19.30  Valbara seminarier på tema: 
  Alpha 
  Nya svenskar – nya vänner 
  Barn & Unga – församlingens framtid?

20.30  Andakt och förbön 
21.00  Avslut

VÄLKOMMEN till en dag i resans och festens tecken, 
för både Equmenia och Equmeniakyrkan Region Öst! 
Under	dagen	kommer	det	bjudas	på	seminarier,	för-
troenderåd, god mat och goda möten. Dagen avslutas 
med	en	gemensam	festgudstjänst	kl.19.00.

Equmenia	samlas	till	regionstämma	kl.9.30	med	fika	
och incheckning, medan Equmeniakyrkans regionfest 
börjar	med	lunch	kl.12.00.	

Sista anmälan till både fest & stämma är den 1/10. 
equmeniakyrkan.se 
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Fakta och filosofi är 
faktiskt kul, jag lovar! 
 
Jag har en princip, lita aldrig på 
någon som aldrig byter åsikt. Den 
som inte ändrar sig någon gång har 
nämligen inte tänkt särskilt noga. 
Och det gäller såväl högutbildade 
som lågutbildade.	Det	finns	under-
sökningar om hur människors åsikter 
påverkas av högre studier, vilka visar 
att den nya kunskapen i mycket liten  
utsträckning ändrar politiska överty-
gelser och andra saker vi tror. Är inte 
det lite konstigt? Borde inte ökade 
kunskaper ge nya perspektiv?

För mig har gudstron varit en källa 
till	både	nyfikenhet	och	trygghet.	Om	
Gud	finns	på	riktigt	och	håller	mig	i	
sin	hand	behöver	jag	inte	vara	rädd	
för	att	utforska	allt	jag	möter	och	hör	
med största öppenhet. Jag har en 
lista	över	åsikter	 jag	ändrat	också	 i	
vuxen ålder.

Men	det	 finns	även	åsikter	 vi	 byter	
utan att vi riktigt vet hur det går till. 
Som när droppar urholkar en sten. 
Enskilda berättelser läggs på rad 
och till slut har vi byggt en världsbild. 
De små berättelserna har bildat en 
övergripande berättelse, det som 
filosofer	 kallar	 ett	meta-narrativ,	 en	
ramberättelse som förklarar vår till-
varo	och	som	blir	ett	filter	varigenom	
vi ser verkligheten.

Ingen	sätter	sig	ner	och	tänker	”jag	
ska bli en galen konspirationsteore-
tiker”, ändå tror uppemot var femte 
person på någon konspirationsteori 
och när man väl är där biter inga 
argument.	De	är	ju	en	del	av	konspi-
rationen.

Jag tror att fyra tankeförmågor är helt 
avgörande i vår informationskultur. 
Källkritik, faktabasering, arguments-
analys och (svårt ord) diskursanalys.

 
KÄLLKRITIK | Någon delar en bild 
eller en artikel. Du ser rubriken, be-
dömer den omedvetet som rimlig, 
delar vidare, eller? Ifrågasätter du 
innehållet även om det tycks bekräfta 
vad du redan tror?

Här	i	Hestra	hade	vi	ju	vår	egen	sorg-
lustiga	berömmelse	när	det	spreds	–	
ända	till	Malaysia	–	att	julbelysningen	
inte skulle få sättas upp av ”hänsyn till 
muslimerna”.	Viralgranskaren	gjorde	
till	och	med	en	film	om	det.	Du	kan	
nå den på kortlänken http://bit.do/
hestrajul	

Vet du hur du kollar källor? Viral-
granskaren, faktiskt.se, snopes.com 
och liknande sidor hittar en del fakta-
fel,	och	kan	hjälpa	dig	att	bli	medveten	
om problemen.

 
FAKTABASERING | Färre gissar rätt 
på frågor som ”har antalet fattiga i 
världen ökat eller minskat?” än vad 

bara slumpen skulle få fram. Antalet 
fattiga är på tok för stort, över 700 
miljoner,	men	det	minskar.	På	70-talet	
var	det	över	en	och	en	halv	miljard.	På	
samma sätt minskar det grova våldet 
i Sverige. I båda fallen på tvären mot 
vad	gemene	man	tror.	Vi	hör	ju	bara	
talas om fattigdom och våld. Det är 
sådana bilder vi ser. Vägen till en fak-
tabaserad världsbild är lång. Boken 
Factfulness av Hans Rosling är ett 
bra första steg.

Ett problem här är att det går att få 
en felaktig bild av världen också ge-
nom sanna uppgifter. Ensidigt urval, 
fokus	på	det	negativa	–	bara	det	är	ju	
nyheter	–	och	vår	förmåga	att	blåsa	
upp det hotfulla behöver vägas in, 
bland annat.

 
ARGUMENTSANALYS | Ett bra 
argument är relevant och korrekt. 
Det	 finns	många	 dåliga	 argument.	
Världens vanligaste argument liknar 
tonårstrotsets,	”ja	men	du	då”.	Wha-
taboutism	–	att	försöka	få	andra	att	
framstå som lika goda kålsupare eller 
värre	–	är	 ett	 gammalt	 debattknep.	
Tu	quoque	kallas	det	på	 latin	–	 ”du	
också”.

Argumentsanalys	har	genom	filoso-
fins	historia	varit	det	första	man	bör	
lära	sig.	Det	finns	långa	listor	på	då-
liga argument med namn på latin: Ad 
populum, argumentum ad logicam, 
cum	hoc	ergo	propter	hoc	–	sök	efter	

VÅR PASTOR TÄNKER OM TÄNKANDET
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dem på nätet och lär dig hur dessa 
och andra fungerar.

DISKURSANALYS | Ordet diskurs 
är	 nutida	 filosofers	 favoritord.	 Det	
betyder ungefär utläggning, lära, 
samtal.	En	fråga	jag	ställer	mig	när	
jag	hör	och	läser	inlägg	av	olika	slag	
är vad är det för diskurs? Vad är det 
för helhetsbild och övergripande be-
rättelse som byggs upp. På den här 
nivån urartar lätt samtal till att man 
ratar allt som inte stämmer med den 
bild av världen man redan har. Det 

är intellektuell oärlighet. Samtidigt 
kan	det	finnas	goda	skäl	att	syna	en	
diskurs i sömmarna. Vart leder den? 
Vilka värderingar bygger den på? När 
diskurser väl är på plats beskriver 
de inte bara verkligheten mer eller 
mindre bra. De kommer också att 
forma den.

Här	 finns	 det	 inga	 genvägar.	Detta	
kräver träning. Alla borde läsa en 
grundkurs	i	filosofi!

Låter	 allt	 detta	 jobbigt?	 Vore	 det	

inte bättre med enkla svar? Någon 
har	sagt	att	på	varje	stor	och	kom-
plex	fråga	finns	det	ett	svar	som	är	
lättbegripligt, verkar vettigt och är 
fullständigt fel.

Å andra sidan har vi människor en 
inre hunger efter kunskap och att 
förstå	vår	tillvaro.	Allt	detta	jobb	kan	
också vara oerhört stimulerande!   

E
n
g
in
e
e
rin

g
	d
o
cto

ra
te
s

M
o
zz
a
re
ll
a
	c
h
e
e
se
	c
o
n
su

m
p
ti
o
n

Per	capita	consumption	of	mozzarella	cheese
	correlates	with	

Civil	engineering	doctorates	awarded

Engineering	doctorates Mozzarella	cheese	consumption
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Det finns en samvariation mellan hur många som fått doktorsgrad som civilingenjörer och hur mycket mozzarellaost man äter i 
USA. Lärdomen är inte att vi ska äta mer ost, utan att samvariation inte är ett argument för orsak.

Text: Lars Gunther



Alla är välkomna!
Lördag 20 Oktober 15.00

Församlingens Auktion
 15.00  Lotteriförsäljning mm, servering.
 15.45  Andakt.
 16.00  Auktion, Bo Ingvarsson.
 
 Alla bidrag mottages tacksamt. Inlämning sker  
 fredagen den 19 oktober mellan kl.17.00 – 20.00

Lördag 17 November 15.00

Equmeniabasar & Musikal
Kom och var med på den årliga basaren! 

Lyssna på musikalen. Ta en fika och umgås, delta 
i tävlingar och köp sedan med dig färskt bröd 

från söndagsskolans brödbod. Alla intäkter går till 
equmenias barn- och ungdomsverksamhet. 

Viktiga datum i höst!
Tro som bär när livet pressar på
Söndag 14 oktober får	vi	besök	av	riksevangelist	Ida-Maria	Brengesjö.	Det	blir	en	dag	
om en tro som bär och riktar in livet, speciellt för dig som är ung vuxen (generöst tolkat) 
eller	equmenialedare.	Utmaningarna	som	finns	kring	föräldraskap,	parrelation,	singelliv,	
arbete, studier och dessutom olika uppdrag i församlingen är många. Ida-Maria kommer 
för att inspirera och vägleda oss till ett liv med Gud som ger styrka och vägledning för 
hela våra liv.

Dagen	börjar	med	gudstjänst	för	alla	kl.10.00	därefter	kyrkkaffe,	samt	lunch	för	de	som	
är med hela dagen. Kl.12.30 - 15.00 (med paus) har Ida-Maria hand om alla vuxna, och 
samtidigt	finns	det	barnaktiviteter	så	att	båda	föräldrarna	ska	kunna	vara	med.

Anmälan till lunch och eftermiddagen görs till Lars Gunther eller Ulrika Axelsson,  
senast 9/10

www.missionskyrkanhestra.se


