
  



Församlingsinformation 
 

Lekeryds missionsförsamling Svarttorps missionsförsamling 

Adress: Kyrkvägen 28 Adress: c/o Marie-Louise Tedefält 

561 96 Lekeryd Lindhult, 561 96 Lekeryd 

Mail: 

info@lekerydsmissionskyrka.se 

Mail: 

millis.t@hotmail.com 

Hemsida: 

www.lekerydsmissionskyrka.se 

 

Bankgiro: 5108–2584 Bankgiro: 5250–1814 

Bankkonto: 7244-281596-6  

Swish 123–0565028  

Ordförande: David Wistingsgård 

Tel. 072–-7007579 

Ordförande: Marie-Louise Tedefält 

Tel. 036–813 73 

  

Församlingsföreståndare 

Kennet Heinevik 

Exp. 036–800 32 

Mobil. 070–8254565 

Bostad. 036–762 28 

Mail: 

kennet@lekerydsmissionskyrka.se 

Pastor (halvtid) 

Henrik Svenningsson 

Exp. 036–800 32 

Mobil. 070–4852886 

Bostad. 0380–200 44 

Mail: 

henrik@lekerydsmissionskyrka.se 

Ungdomsledare 

Joakim Moregård 

Exp. 036–800 32 

Mobil. 073–0739111  

Mail: 

joakim@lekerydsmissionskyrka.se 

 

LMU-ordförande 

Jakob Dahlberg 

Mobil. 072–8551206 

Mail: dahlbergjakob@gmail.com 
 
Swish 123–6631287 
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Februari 

3 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Lars Isaksson. Sångarna. Insamling till 
Svenska Alliansmissionen 

6 Onsdag 19.00 Ekumenisk bön 
10 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Kennet Heinevik. Siv Heinevik med flera 
14 Torsdag 19.00 Bibel och bön 
17 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Henrik Svenningsson. Elin och David 
Östberg. Nattvard 

20 Onsdag 19.00 Ekumenisk bibelkväll i Svenstorp 
22 Fredag 15.00 Trivselträff 

Bengt Isaksson, Bottnaryd 
Mellan himmel och jord 

 

 

Vi som församling vill gärna be för 

dig, din situation och de som du 

tänker på. 

Hör av dig till oss via 

kontaktinformationen. Det går 

också bra att lämna sin bön via 

hemsidan under kontakt. 

info@lekerydsmissionskyrka.se 

Du får vara anonym om du vill. 

Vi har också anställda som har tystnadsplikt om du vill ha ett samtal. 

Varmt välkommen att höra av dig! Lekeryds missionskyrka är din 

församling! 

  

mailto:info@lekerydsmissionskyrka.se


 

Februari forts. 

Bibelhelg med Leif Carlsson – Teol. Dr och lärare vid 
Högskolan i Jönköping. 

Lördag 23 februari kl. 16.00 och 19.00 

 Fika mellan samlingarna 

JUDARNA OCH ISRAEL I BIBELN OCH I HISTORIEN 

Under dessa samlingar går vi igenom 
Israels långa historia från biblisk tid ända 
fram till nutiden. Judarna har existerat 
som folk under flera årtusenden. De har 
trots förföljelser och motstånd lyckats 
överleva och idag finns det dessutom en 
judisk stat. 

Vad är Guds plan med det judiska folket? 
Vad är bakgrunden till den judiska staten?  
Hur ser framtiden ut?   
Hur skall vi tolka Bibelns profetior om Israel? 

Söndag 24 februari kl. 10.00 

Gudstjänst 
Leif Carlsson. Jesu återkomst 

    
28 Torsdag 19.00 Bibel och bön 

 

  



 

Mars 

1 Fredag 19.00 Världsböndagen i Pingstkyrkan 
3 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Henrik Svenningsson. 7up, Lovsångsteam 
6 Onsdag 19.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan i Lekeryd 
9 Lördag 18.00 Konsert i Svarttorps missionskyrka 
10 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst 

Peter Larsson, pionjärpastor i Båstad. 
Sångarna 

14 Torsdag 19.00 Bibel och bön 
15 Fredag 15.00 Trivselträff 

Jörgen Birgersson, Adelöv och Lilian & 
Hans Olofsson, Skärstad. 
Sången i mitt liv är Jesus  

17 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Kennet Heinevik. Anna-Sara Klackensjö 
Närradio 

20 Onsdag 19.00 Ekumenisk bibelkväll i Lyktan Ryd 
24 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Kennet Heinevik. Lovsångsteam 
Nattvard. Medlemsintagning 

28 Torsdag 19.00 Bibel och bön 
 

  



 

Mars forts. 

 

31 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Joakim Moregård. Enjoy 

 

  

Annonsera gärna i vårt programblad. Kommer ut 4 gånger/år. 

Delas ut i ca 1000 ex i Lekerydsbygden.  

Kontakta Beatrice Larsson 070–3992935. 



 

Intervju med Ulf Vaim och Kajsa Sjödell. 

Ulf: Jag bor i Tokarp, är 63 år 

och har varit på 

Lekerydsskolan som rektor i 

7,5 år. 

Och jag heter Kajsa och är 

biträdande rektor sedan 

augusti, bor i Kaxholmen 

och är 45 år. 

Skolan har 280 elever från 

förskolan till år 6 men vi ser att på förskolan finns det många barn och 

inom några år är vi ca 330 elever. 

Det bästa med jobbet är att tillsammans med vår fina personal få se när 

utvecklingen fungerar, när barnen trivs och att engagemanget hos så 

väl föräldrar och barn är stort. Det är så roligt att få skapa en lärmiljö 

där målet är att alla barn skall få vara med. Närheten i samhället till 

natur och övriga i bygden skapar så mycket positivt. 

Framtidsdrömmar: Trygghet, studiero och bra resultat är sådant vi 

alltid önskar oss för både barn och personal. Att vårt samarbete med 

samhället och föräldrar fortsätter att vara gott. 

Tänk att också få längta efter en utbyggnad av skolan. Under 2019 

projekteras det och vi hoppas på byggstart under 2020. Fler klassrum, 

matsal och tillagningskök mot kiosken. Hiss till andra våningen så alla 

kommer upp. 

Vi som skola är väldigt positiva till att det planeras en hall för gymnastik 

och idrott i närheten av skolan. Vi har även önskemål och vad som 

händer med prästgården.  

Kennet: Vi är mycket glada för det goda samarbetet med oss kyrkor i 

bygden. Närmast ligger ”bibeläventyret” där vi kyrkor står för 

undervisningen i nya och gamla testamentets spännande berättelser. 

Ni är också välkomna till påskvandring i missionskyrkan v 15. 

 



 

Svarttorps Missionskyrka 

Februari 

3 Söndag 10.00 Gudstjänst i Lekeryd 
Lars Isaksson. Sångarna. Insamling till 
Svenska Alliansmissionen 

6 Onsdag 19.00 Ekumenisk bön i Lekeryds missionskyrka 
10 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Henrik Svenningsson. Nattvard 
13 Onsdag 19.00 Bibel och bön. Romarbrevet kap. 1–2 
17 Söndag 18.00 Gemenskapskväll. Romarbrevet kap. 3–4 
20 Onsdag 19.00 Ekumenisk bibelkväll i Svenstorp 
22 Fredag 15.00 Trivselträff i Lekeryd 
23 Lördag 16.00 

19.00 
Bibelhelg med Leif Carlsson i Lekeryd 
(Se Lekeryd) 

24 Söndag 10.00 Gudstjänst i Lekeryd 
Leif Carlsson 

27 Onsdag 19.00 Bibel och bön. Pastor 

 



 

Svarttorps Missionskyrka 
 

Mars 

1 Fredag 19.00 Världsböndagen i Pingstkyrkan 
3 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Urban Delefelt. Nattvard 
6 Onsdag 19.00 Ekumenisk bön i Svenska kyrkan Lekeryd 
9 Lördag 18.00 Konsert med Hampe Gospel 

Håkan Isaksson 
Servering 

13 Onsdag 19.00 Bibel och bön. Pastor 
15 Fredag 15.00 Trivselträff i Lekeryd 
17 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Karl-Erik Nilsson 
20 Onsdag 19.00 Ekumenisk bibelkväll i Lyktan Ryd 
24 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Henrik Svenningsson 
27 Onsdag 19.00 Bibel och bön. Romarbrevet kap. 5–6 
31 Söndag 10.00 Gudstjänst 

Karl-Erik Nilsson. Caroline Ellbrandt 
Pettersson 

  



 

  



 

Värdens mest omtalade tröskel? 

Ja inte kanske just denna, men till alla kyrkor finns det en ”tröskel” jag 

funderar lite på. Jag som pastor vill ha en tröskel som är ”så låg” att alla 

kan komma in. Jag vill att de som är i kyrkan är så trevliga och så 

omfamnande att alla känner sig välkomna. Jag vill att det som sägs i 

kyrkan skall vara förståeligt och fyllt av kärlek. Undrar hur den som inte 

brukar gå till kyrkan tänker? Är kyrkan verkligen för mig? 

Jag vill att Lekeryds missionskyrka skall vara hela vår bygds kyrka och 

jag vet att alla kyrkor i bygden också vill vara det. Alla är vi människor 

under samma himmel, alla med glädje och bekymmer i ryggsäcken. Jag 

tror att Gud har ”planterat” en längtan i alla, efter någon som bär, efter 

någon som hjälper när det krisar. Jag tror att vi alla behöver en 

gemenskap där vi kan stötta varandra – Varmt välkommen till oss. 

Skulle jag kunna vända på vår tröskel? Jag önskar den var ”så låg” att 

det var lätt för oss i kyrkan att komma ut. Jag skall uppmuntra mina 

medlemmar att ”ta med sig” sin tro ut i samhället, till affären, till 

grannhuset och till hela vår värld. Det är ju det Jesus ber alla som tror 

på honom att göra. Dela tron vidare.  

Har du sett att vi bygger ut? Det gör vi för dig och för dina barn. Vi 

skapar nya lokaler för att kunna ha en bra verksamhet, så att alla skall 

få plats och känna sig välkomna. Kom väldigt gärna om se om tröskeln 

är så hög som det sägs. Det finns en ”lite lägre” tröskel via bygget om 

du vill hjälpa till och måla, snickra eller baka bullar. Vill du med ditt 

företag stötta oss och vårt arbete via reklam på vår tavla vid vägen eller 

här i bladet? Hör av dig! Vi i kyrkan 

behöver din hjälp – tillsammans är 

vi starka!  

Vi, ni, oss och dem – NÄ! - Den lite 

orangefärgade kyrkan (just nu lite 

grön också), Lekeryds 

missionskyrka är din kyrka och min 

kyrka – VÅR kyrka!  

Kennet Heinevik 

 



 


