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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

Hampus Ekman Jakob Dahlberg

Mobil: 073-5007167 Mobil: 072-8551206

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

Swish: 123-6631287

PG: 4884466-6

Förskolan Klippan

Adress: Kyrkvägen 28, 561 96 Lekeryd Ansvarig utgivare: Kennet Heinevik

Mobil: 070-0902108 Layout: Vendela Dahlberg

Mail: personal@forskolanklippan.se Foton: Sandra Gadd, Hanna Nilsson

Hemsida: klippan.forskoleinfo.com & Henrik Sveningsson



April

8 torsdag 19.00 Bibelstudie

11 söndag 10.00 Gudstjänst

Kennet Heinevik, Enjoy



April (fortsättning)

15 torsdag 19.00 Bibelstudie

18 söndag 10.00 Gudstjänst

Kennet Heinevik, Lovsångsteam

22 torsdag 19.00 Bibelstudie

25 söndag 10.00 Gudstjänst

Henrik Sveningsson, Enjoy

29 torsdag 19.00 Bibelstudie

30 fredag 19.00 Valborgskonsert och vårtal



Maj

2 söndag 10.00 Gudstjänst

Kennet Heinevik, Frida Stark

6 torsdag 19.00 Bibelstudie

9 söndag 10.00 Gudstjänst

Henrik Sveningsson, Rebecca Moensjö

13 torsdag 19.00 Kvällsgudstjänst

Henrik Sveningsson

16 söndag 10.00 Gudstjänster från våra samfund - se vår hemsida

20 torsdag 19.00 Bibelstudie

23 söndag 10.00 Gudstjänst

Henrik Sveningsson, Vendela Dahlberg, Oscar Wikström

27 torsdag 19.00 Bibelstudie

30 söndag 10.00 Gudstjänst

Henrik Sveningsson, Enjoy



Vi går mot ljusare tider!

Detta är ett begrepp som vi använder varje år för att beskriva
att våren är här. Ett begrepp som jag tror fått en annan
betydelse i år för de flesta. 2021 är våren där vi inte bara går
mot ljusare tider i den mening att vi får mer soltimmar. Det är
också våren där vi hoppas kunna träffas igen, kunna gå på
gudstjänst, ha tonår, sitta och fika tillsammans och kunna ge
varandra en kram. Så våren 2021 går vi mot ljusare tider på två
sätt. Med dessa tankar vill jag skicka med en uppmuntran till er
i Lekeryd. Vi går mot ljusare tider!

Mitt namn är Hampus Ekman och jag har jobbat som
ungdomsledare i Lekeryds missionskyrka sen augusti. Detta har
varit ett annorlunda år för mig (precis som för alla andra) där
jag har gått från att kunna träffa människor som vanligt, till att
inte kunna träffa människor alls, till att kunna träffa människor i
viss mån igen. Ett år som svängt mycket fram och tillbaka
beroende på hur pandemin sett ut, men ett år där det ändå har
varit skönt att kunna ha en församling och ett sammanhang att
kunna luta sig tillbaka mot.

PastorsrutaPastorsruta



Under året har jag lärt mig mycket. Jag har till exempel lärt mig
hitta i Lekeryd, jag har lärt mig hur man har tonår på teams och
jag har lärt mig hur man predikar, för det är just det jag sitter
och gör i skrivande stund, jag förbereder min första predikan,
något jag inte trodde skulle ske på lång tid framöver.

Detta har varit ett år där jag har utvecklats mycket som
människa och som ledare och därför är jag extra glad att jag har
fått förtroendet att få fortsätta min tjänst ett år till som
ungdomsledare i Lekeryds missionskyrka. Jag vill tacka för alla
böner som ni bett över mig, men också alla välkommen som jag
fått höra som gjort att jag känt mig extra välkommen här i
Lekeryd. Tack!

Ett bibelord jag vill skicka med er är från 
Johannesevangeliet 8:12:
"Sedan talade Jesus till dem och sade: Jag är världens ljus. Den
som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Ha en fortsatt bra vår och glöm inte bort att vi går mot ljusare
tider, på mer än ett sätt.

Hampus Ekman
Ungdomsledare







Svarttorps Missionskyrka
April

1 torsdag 19.00 Påsksamling på webben - anställda & Con Dios

2 fredag 10.00 Påsksamling på webben - anställda & Con Dios

4 söndag 10.00 Påsksamling på webben - anställda & Con Dios

7 onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

11 söndag 18.00 Bibelstudium med pastor

14 onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

18 söndag 10.00 Gudstjänst

Henrik Sveningsson

21 onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

28 onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön



Svarttorps Missionskyrka
Maj

9 söndag 18.00 Bibelstudium med pastor

12 onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

15 lördag 09.00 Arbetsdag utanför kyrkan

16 söndag 10.00 Morgonvandring med bibeln utanför Månstorp

19 onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

23 söndag 10.00 Gudstjänst

Årshögtid, årsmöte, Kennet Heinevik

26 onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

Kommande

Söndagen den 6 juni: Bön för Sverige



BLOMSTRA
DÄR DU ÄR 
PLANTERAD

 


