


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.se 

Hemsida: www.lekerydsmissionskyrka.se 

Bankgiro: 5108-2584 Bankgiro: 5250-1814 

Bankkonto: 7244-281596-6 

Swish: 123-0565028 

Ordförande: David Wistingsgård Ordförande: Marie-Louise Tedefält 

Telefon: 072-7007579 Telefon: 076-8188570 

 

 

 

Församlingsföreståndare Pastor (halvtid) 

Kennet Heinevik Henrik Sveningsson 

Mobil: 070-8254565 Mobil: 070-4852886 

Mail: kennet@lekerydsmissionskyrka.se Mail: henrik@lekerydsmissionskyrka.se 

 

Ungdomsledare LMU-ordförande 

Joakim Moregård Jakob Dahlberg 

Mobil: 073-0739111 Mobil: 072-8551206 

Mail:  joakim@lekerydsmissionskyrka.se Mail: dahlbergjakob@gmail.com 

Swish: 123-6631287 
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Juni 

1 lördag Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping 

2 söndag Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping 

6 torsdag 9.00 Sverigebön i Svarttorps missionskyrka 

9 söndag 10.00 Gudstjänst 

Kennet Heinevik, AnnaSara Klackensjö & Frida Stark, 

nattvard, söndagsskola 

13 torsdag 19.00 Bibel och bön 

16 söndag 10.00 Gudstjänst 

Henrik Sveningsson, Frida Karlsson & Maria Säll, söndagsskola 

Församlingsmöte efter gudstjänsten 

19 onsdag 19.00 MC-gudstjänst i Järsnäs kyrka 

23 söndag 10.00 Gudstjänst 

Mats Johannesson, söndagsskola 

30 söndag 15.00 Roestorpsmötet i Svarttorp (se Svarttorps program) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Juli 

7 söndag 10.00 Gudstjänst gemensamt med Pingst 

Lennart Larsson, söndagsskola 

14 söndag 10.30 Gudstjänst i Pingstkyrkan (se tid) 

21 söndag 10.00 Gudstjänst gemensamt med Pingst 

Alfred Staiger, nattvard 

28 söndag 19.00 Maskinhallsmöte i Härestorp 

 

 

Augusti 

4 söndag 10.00 Gudstjänst 

Anders Linsmo 

11 söndag 10.00 Gudstjänst 

Henrik Sveningsson, David & Elin Östberg, söndagsskola 

18 söndag 10.00 Gudstjänst 

Urban Delefelt, Amanda Broman, nattvard, söndagsskola 

21 onsdag 19.00 Ekumenisk bibel och bön i Pingstkyrkan 

25 söndag 10.00 Gudstjänst med avtackning av Joakim Moregård 

Kennet Heinevik, Enjoy, söndagsskola 

29 torsdag 19.00 Bibel och bön 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Svarttorps Missionskyrka 
 
Juni 
1 lördag Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping 

2 söndag Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping 

6 torsdag 9.00 Sverigebön 

18.00 Nationaldagsfirande 

Kennet Heinevik, grillning, utomhusaktivitet 

12 onsdag 19.00 Bibel och bön, pastor 

16 söndag 10.00 Gudstjänst 

Kennet Heinevik, nattvard 

19 onsdag 19.00 MC-gudstjänst i Järsnäs kyrka 

26 onsdag 19.00 Bibel och bön 

                               Roestorpsmötet 

                     söndagen den 30 juni kl. 15.00 

 

Sång och musik av 

Karin & Rickard Johansson 

 
Servering 

  
Vid regn är vi i missionskyrkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Svarttorps Missionskyrka 

 
Juli 
3 onsdag 19.00 Bibel och bön 

7 söndag 10.00 Gudstjänst i Lekeryds missionskyrka 

10 onsdag 19.00 Bibel och bön 

14 söndag 10.30 Gudstjänst i Pingstkyrkan (se tid) 

17 onsdag 19.00 Bibel och bön 

21 söndag 10.00 Gudstjänst i Lekeryds missionskyrka 

24 onsdag 19.00 Bibel och bön 

28 söndag 19.00 Maskinhallsmöte i Härestorp 

 
Augusti 
4 söndag 18.00 Maskinhallsmöte i Härestorp 

7 onsdag 19.00 Bibel och bön 

14 onsdag 19.00 Bibel och bön 

18 söndag 10.00 Gudstjänst 

Henrik Sveningsson, nattvard 

21 onsdag 19.00 Ekumenisk bibel och bön i Pingstkyrkan 

25 söndag 18.00 Gemenskapskväll 

28 onsdag 19.00 Bibel och bön, pastor 

 
 



 

Tack för mig! 
De senaste tre åren har jag varit ungdomsledare i missionskyrkan, men efter juni går jag in i en ny 

fas av livet. Jag kommer att avsluta min tjänst och lämna över stafettpinnen till nästa person som 

blir kallad till Lekeryd. Men kvar blir jag i bygden. Jag kommer att flytta ut på landet och jobba 

utanför kyrkans väggar. Mitt engagemang blir kvar i kyrkan på volontär basis. Jag älskar församling 

och älskar ungdomar i bygden oavsett om jag får lön för det eller ej. För mig är det viktigt att 

finnas kvar på en plats som man trivs på. Varför skynda iväg? Jag tror inte jag är klar i Lekeryd utan 

jag är helt säker på att Gud vill använda mig där jag är. 

 
Jag är så tacksam för de åren jag har fått ha världens bästa jobb och tackar församlingen för att ha 

gett mig chansen från början att skapa något i Guds rike. Tackar alla volontära ledare som finns 

och gör det möjligt för mig som ungdomsledare att göra det jag är anställd för och aldrig känna 

mig ensam. Utan att vi är en ledar-familj som gör allt tillsammans! 

 
Till sist vill jag dela med mig av en mycket välanvänd psalm, ps 23: 

”Herren är min Herde och därför har jag allt jag behöver. Han låter mig vila på gröna ängar och 

leder mig till källor med friskt vatten. Han ger mig ständigt ny styrka till kropp och själ. Han leder 

mig på rätta vägar och hjälper mig leva efter sin vilja. Även om jag vandrar genom dödens mörka 

dal, behöver jag inte vara rädd, för du finns bredvid mig, din käpp och stav hjälper mig på vägen. 

Du ger mig god mat mitt framför ögonen på mina fiender. Ja, jag får vara din hedersgäst. Du fyller 

min bägare till brädden och dina välsignelser 

flödar över! Din godhet, vänskap och kärlek 

följer mig i hela mitt liv och jag ska alltid få bo i 

ditt hus” 

 

Önskar alla en skön, lång och välsignad sommar!  

                       /ungdomsledare Joakim Moregård 

 

 
 


