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Ny i personalstyrkan på Klippan
 

Vem är du? 
-Jag heter Mikaela Isaksson, men det funkar bra 
med bara Micki och jag är en frisk fläkt från en gård 
utanför Tenhult, där jag bor med mina fyra kor,
 tre getter, två hundar, tre katter och så klart en man 
och två söner, 7 och 10 år. 

Vad gillar du att göra? 
Jag är väldigt intresserad av odling, kanske mestadels blommor. 
Sedan är det härligt med dans och träning, allt som handlar om rörelse. 
Självklart också djur och natur, jag är ju en ridtjej sen födseln. 
Gillar även att umgås med vänner och att hitta nya relationer tycker jag är spännande. 

Var har du jobbat tidigare? 
-Jag älskar ju barn och har jobbat mycket med barn. Barnfokus är viktigt oavsett om
det handlar inom jobbet eller på andra områden. Jag har bl.a. jobbat 1,5 år i den
kommunala förskolan i Lekeryd. Sen har jag även varit några år i vårt familjeföretag
och 10 år på IKEA (finns andra varuhus också) samt en period på djursjukhuset, men i
botten är jag utbildad möbelsnickare. 

Hur känns det nu att vara en del av arbetslaget här på Klippan, där du jobbat
några månader? 
-Väldigt tryggt och kärleksfullt. Mycket präglas av glädje och frihet. 
Allt känns väldigt välkomnande här på Klippan. 

Hur ser julen ut för dig? 
-Julen handlar om att få vara tillsammans med sina närmsta, utan alla stora krav. Vi
spelar gärna spel tillsammans och umgås. 



December

1 onsdag 19:00 Ekumenisk bön i Lekeryds kyrka

5 söndag 10:00 Gudstjänst

Julstämning med Con Dios & Kennet Heinevik

9 torsdag 19:00 Bibelsamtal & Bön

10 fredag 15:00 Trivselträff

Hemlandssånger av Torsten Gunnarsson

12 söndag 10:00 Gudstjänst

Hampus Ekman, söndagsskolans julfest

19 söndag 10:00 Gudstjänst (sista med Kennet)

Predikan, sång, nattvard & tårta

“Mina minnen och min önskan”

Kennet & Siv Heinevik

26 söndag 16:00 Julgudstjänst

Henrik Sveningsson, Frida & Molly Stark

31 fredag 17:00 Nyårsgudstjänst i Lekeryds Pingstkyrka

Hanna Törngren



Samtal med några av barnen på Klippan
Vad är det bästa med julen?                     Varför firar vi jul?
-Att få paket.                                                    - Jesus föddes, men inte i ett
-Att ha julgran.                                                 slott eller så utan i ett stall.
-Julgran.
-Att få alla paket. 

Vad är roligast att göra på julen? 
-Att öppna alla paket. 
-Pussla och pyssla. 
-Kasta snöbollar. 

Julbetraktelse
Tre ord jag vill skicka med när jag tänker på jul. 

            Jesu Underbara Ljus 
Detta är ord som jag vill tydliggöra i mitt liv. 

För mig är jul en massa traditioner och gemenskap med närmsta familjen, men julen
är också så mycket mer. Jul kan självklart vara krav, förtvivlan, missbelåtenhet och så
mycket andra negativa känslor och upplevelser, men min bön är att vi ska kunna dela
och sprida just ännu mer av Jesu underbara ljus. Att i några veckor, under adventstid,
få vandra i en väntan på att Jesus ska födas i den stora högtiden, är för mig en skön
vandring. Låt inte jäkten, och stressen få vara det som driver dig bort från att
upptäcka vad vandringen gör med dig fram till dess Jesus föds. Det handlar inte
enbart om att komma fram till själva juldagarna, utan hela vägen dit blir en viktig
period. 

Vad gör du med din vandring till ditt mål? Är det bara en transportsträcka eller vad
kan den få betyda för dig för att där framme sedan få omfamnas av Gud själv i Jesu
underbara ljus. Jag ber om att, som det står i Fransiscus bön, ”få vara med och sprida
kärlek där hat råder och ett hopp där förtvivlan råder och glädje där sorgen smärtar”
under min vandring och att Gud ska använda mig. 

Detta uppdrag har vi fått av vår mästare Jesus, så låt oss fortsätta
att göra det vi kan med att sprida Jesus underbara ljus till vår nästa 
på vår vandring. Önskar dig en underbar och härlig juletid! 

                                                                 Henrik Sveningsson 
                                                                 Pastor och Förskolepedagog 



Nyårslöfte
Nytt år, nya möjligheter.
Frasen som nog alla tänker eller säger någon gång i början av det nya året. Precis som
många också har nyårslöften så som träna mer, äta nyttigare, ha mindre skärmtid och
så vidare.  Allt detta gör vi nog för att sträva efter ett snyggare, bättre och trevligare
jag. Men jag känner någon som struntar i om vi är fula, smala eller trevliga. Jag känner
någon som älskar oss precis som vi är. Denne någon är Gud. För Gud behöver vi inte
sträva efter att bli ett bättre jag. Vi kan jobba med att bli bättre och utvecklas, men det
är inte något som krävs för att vi ska passa in, som om Gud gjort upp en mall för oss.

Nyårslöften bryter du och jag ofta. Gud har också ”nyårslöften”, men skillnaden är att
han håller sin löften och att det är samma varje år. Gud har lovat oss att vi ska få evigt
liv med honom. Han har lovat oss en plats där ingen ondska finns och vi kan leva
tillsammans, utan några problem. Detta kallar jag ett nyårslöfte

Ett citat som jag hörde av en pastor för några år sen lyder såhär:
”Gud älskar dig, och det finns inget du kan göra åt det”.
Gud tränger sig inte på, Gud tvingar inte dig att älska honom, men Gud älskar dig
oavsett vad

Med dessa tankar jag vill önska dig ett gott nytt år!
Ett nytt år med nya möjligheter!

                                                                        Hampus Ekman
                                                                        Ungdomsledare

En julhälsning från våra konfirmander som var på 
Sam-Hjälp och packade godis till julens matlådor



Januari

5 onsdag 18:00 Församlingens julfest

Avtackning av Kennet Heinevik

9 söndag 10:00 Gudstjänst

Henrik Sveningsson, lovsångsteam, nattvard

16 söndag 10:00 Ekumenisk Gudstjänst

Karl-Erik Nilsson, Amanda Broman

21 fredag 18:00 LMUs årsmöte

23 söndag 10:00 Gudstjänst med tema mission

Henrik Sveningsson, Emelie Ingrid Creutz &

Maria Segerholm, närradio

27 torsdag 19:00 Bibelsamtal och bön

30 söndag 10:00 Gudstjänst

Hampus Ekman, Fanny Svensson &

Måns Klackensjö

Februari

6 söndag 10:00 Gudstjänst

Anders Linsmo, Hampus Ekman, Con Dios







Sva��t���s M���i�n��y��a
December

1 onsdag 19:00 Ekumenisk bön i Lekeryds kyrka

5 söndag 14:00 Julfest

Irene Björnell med

“Salong Ester”

Minibrasset, servering

8 onsdag 19:00 Bön

12 söndag 10:00 Gudstjänst

Henrik Sveningsson, nattvard

Julmusik med blås

15 onsdag 19:00 Bön

19 söndag 10:00 Julgudstjänst

Servering

22 onsdag 19:00 Bön

29 onsdag 19:00 Bön

31 fredag 17:00 Nyårsgudstjänst i Lekeryds Pingstkyrka

Hanna Törngren



Sva��t���s M���i�n��y��a
Januari

5 onsdag 19:00 Bön

12 onsdag 19:00 Bön

23 söndag 10:00 Gudstjänst

Thore Johansson

26 onsdag 19:00 Bön

30 söndag 10:00 Gudstjänst

Henrik Sveningsson, nattvard

Årsmöte med lunch



Tack!
Nu är det dags för pastorn att ”packa sin väska”. Otroligt vad 10 år gick fort. Jag trillade
in på ett ”mammavick” 2011 och sedan har det bara rullat på.
Men vilka fina år – jag är SÅ TACKSAM

Om man sätter fokus på det som inte har blivit som jag önskade, av min egen insats,
dit vi kommit som församling och hur relationen mellan församling och bygdens
människor förändrats så är det lätt att man förstorar och blir missnöjd. Så - nej jag vill
sätta fokus på allt det fantastiska som dessa år har betytt för mig. Så underbara
människor jag fått möta både i församlingen men också många av er som inte ”tillhör”.
Jag har försökt att påtala att Lekeryds missionskyrka är allas kyrka som bor i bygden.
När det blev känt att jag skulle sluta min tjänst så har positiva kommentarer kommit
från så många håll och jag är, igen, SÅ TACKSAM. Jag har förstått att jag fått sätta goda
avtryck i många människors liv och jag har fått veta att många människor vuxit i sin tro
också på grund av att jag har funnits i Lekeryd.

Det bästa med min tid i Lekeryd är helt klart mötet med alla er goa människor som
gjort att jag har utvecklats som människa, min tro har vuxit och ni har låtit mig få
verka i de gåvor jag har. Att jag sedan får höra att det är ömsesidigt från många håll är
ju helt fantastiskt. Jag önskar att jag fick krama om er var och en som har lärt känna
mig, men skulle det inte bli av så vill jag att du tar åt dig av min tacksamhet för vad just
du har betytt för mig.

Nu önskar jag er alla som läser detta en underbar framtid. Jag hoppas att bygden får
fortsätta att växa, att fler bostäder byggs, att allaktivitetshuset till slut blir av och att
många nya människor skall flytta till bygden. Men framför allt önskar jag att er tro på
Jesus skall växa och att fler av er som inte brukar gå till kyrkan, kan hitta en väg dit och
hitta en hemkänsla i den fina gemenskap 
som finns där. Det otroligt fina 
ungdomsarbetet och de härliga 
gudstjänsterna som firas önskar 
jag att fler skulle få upp ögonen för.

All Guds omsorg och kärlek till er alla!
God jul, gott nytt år och på återseende.
            

                     Pastor Kennet med familj


