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En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar
- mig, dig och världen.
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TexT: Derek WALLeS

Tre blir ett 
När jag för flera år sedan diskuterade med min mentor om hur kyrkor skulle 

kunna samarbeta mer med varandra hade han ett bra svar.  Han sa att när vi 

kommer till himlen kommer Gud inte fråga oss: ”Har ni behållit allt för er själva, 

har ni beskyddat er själva från alla andra och byggt upp något bara för er själva?”  

Han trodde att Gud kommer att fråga: ”Har ni delat allt ni har fått med varan-

dra, har ni jobbat tillsammans som kristna för att ta hand om andra människor, 

har ni visat enhet i Jesus?”   

Tureholmskyrkan har gått in i ett byggande av ett nytt samfund där tre olika 

kristna grupper har blivit ett. Samfundet kallas Equmeniakyrkan.  Vi är samma 

lokala församling med en större nationell och även internationell profil.  Det 

kommer att hjälpa oss att bli ännu mer av en kyrka där alla är välkomna och där 

våra olikheter kan vara en styrka i Guds händer.  Vi är nu en del av en rörelse som 

starkt uttrycker att genom Jesus är vi ett folk som har ett budskap om hopp och 

förnyelse. Kom, kolla och var med!      



3

Kontakt

expediTion
Öppen tisdagar och onsdagar 
kl 9:00 - 12:00

Telefon  0451 602 36

webb  www.tureholmskyrkan.se

e-posT  info@tureholmskyrkan.se

Adress  Hanåsvägen 15
 280 10 Sösdala

pAsTor  
Derek Walles 602 36
derek@tureholmskyrkan.se

försAmlingsAssisTenT  
Marisete Martinsson 650 28
marisete@tureholmskyrkan.se

försAmlingvärdinnA  
Margareta Martinsson 613 92
margareta@tureholmskyrkan.se

försAmlingens ordförAnde  
Mattias Mohlin 133 39

equmeniAs ordförAnde  
Tobias Almén              0705 460051

försAmlingens kAssör  
Greger Gustafsson    0768 669988
Bankgiro  454 - 4755
Org-nr.  83 70 00 - 24 56

equmeniAs kAssör  
Anna-Lena Grimberg            18321 
Bankgiro  619 - 4898
Lägerkonto (BG): 599 - 5089

skoghus, friTidsgård  
Bokning  600 37

North Park 
University Gospel 

Choir
Tureholmskyrkan 

söndag 18 maj kl 17 

kören är från det amerikanska 
missionsförbundets skola 

i Chicago. 
För dig som är intresserad av 

att studera i USA på North Park 
kommer det att vara öppet hus 

kl 16, innan gudstjänsten. 
Då kommer några av 

universitetets studenter samt 
några professorer och 
personal att medverka. 

Kvällsfika och Guds 
ord tillsammans

Gud vill ge Dig vila, värme och åter-

hämtning. I andakten blir Du sedd och 

tankar kärlek. 

Välkommen till våra sommarandakter 

på söndagar kl 18:00 under v. 26-31. 

Temat för året är bönen “Vår Fader”.

Tidning: Nr 2 2014 • Årgång 48

omslAg:  Text: equmeniakyrkans 

                                vision

Tryck:  Skilltryck AB, Skillingaryd

lAyouTmAll:  Mattias Lager, add:kolon
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Maj
Vecka 18 - kyrkVärdsgrupp 1

2 Fr-   Konfirmationsläger   
4 Sö    på Olsängsgården

4 Sö  10:00 Nattvardsgudstjänst
  Dan Inge Olsson 

Vecka 19 - kyrkVärdsgrupp 1

11 Sö  10:00 Konfirmations- 
           högtid
 konfirmander och        
 ledare medverkar
           Ungdomskören  
           
Vecka 20 - kyrkVärdsgrupp 2

16 Fr- Equmenias riksstämma
18 Sö  i Eksjö

18 Sö  17:00 Gospelgudstjänst   
            North Park University 
            Gospel Choir
            Derek Walles
            se sid 3

Vecka 21 - kyrkVärdsgrupp 2

21 On  9:30 Dagträff
            ”Ut i det blå”
            Bussutfärd mot hemliga mål
            Anmälan till expeditionen

PROGRAM
Valborg på Skoghus  

tisdagen 30 april
Britta Hermansson – 

Dan Inge Olsson – DIO Band – 
Tillsammanskören 

Från kl 18:30 Café, korvgrillning

kl 20:00 Sånggudstjänst

Ca 21:45 Samling vid brasan 
Vårtal, körsång

Britta Hermansson är pastor 
och författare, och arbetar som 
evangelist och med rekrytering av 
pastorer inom equmeniakyrkan. 

Hennes senaste bok heter “Mogna 
vackert – med rytm, riktning 
och ressällskap”.  I mötesserien 
Vårgårda Möte som arrangeras av 
equmeniakyrkan i augusti kommer 
hon att leda utfrågningarna av 
riksdagspartiernas ledare. Hon 
har vid flertalet tillfällen besökt 
Tureholmskyrkan.         
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25 Sö  10:00 Gudstjänst
            Derek Walles
            Minikören

Vecka 22 - kyrkVärdsgrupp 3 

29 To- Equmeniakyrkans   
31 lö  kyrkokonferens i Stockholm
           “rötter och vingar”  

31 lö  Sösdaladagen 

Juni

1 Sö  10:00 Bönegudstjänst                                            
            Nattvard
            Jonathan Lingman 

Vecka 23 - kyrkVärdsgrupp 3

8 Sö  10:00 Friluftsgudstjänst
            på Skoghus
  Derek Walles
            Systrarna  

Vecka 24 - kyrkVärdsgrupp 4

15 Sö  10:00 Gudstjänst
            Derek Walles
            Perssons

15 Sö  16:00 Sommarmöte i  
            Vanneberga backe

Vecka 25 - kyrkVärdsgrupp 5

Vecka 26 - kyrkVärdsgrupp 5

29 Sö  18:00 Sommarandakt   
           ”Vår Fader, du som är i himlen               
            Låt ditt namn bli helgat.”

Juli

Vecka 27 - kyrkVärdsgrupp 6

6 Sö  18:00 Sommarandakt   
            ”Låt ditt rike komma. 
             Låt din vilja ske, 
             på jorden så som i himlen.”

Midsommar  på Skoghus 
Knytkalas & jam session!
fredagen 19 juni kl 19:00 
Välkommen till Skoghus på 

midsommarkvällen. 

Ta gärna med dig nåt ätbart 
som du vill dela med dig av, 
så dukar vi upp till knytkalas. 
Om du spelar nåt instrument 
så ta med dig detta också, 
så spelar vi tillsammans! 

Meddela Derek om du tar med 
dig nåt instrument.

Onsdagscaféerna 
har uppehåll under juni, juli och 

augusti. 
Välkommen åter onsdagen den 

3 september!

Trygga Möten 
onsdagen 21 maj kl 18:30-21:30
en kurs som vänder sig till dig som 

är ledare i barn- och ungdoms-
grupper. Syftet är att ge kunskap 
om hur man skapar en trygg miljö 

för barnen och ledarna.

kursledare: Joakim Stenmo, 
regionsamordnare equmenia Syd.



6

Vecka 28 - kyrkVärdsgrupp 7

13 Sö  18:00 Sommarandakt
  ”Ge oss idag det bröd vi  
           behöver.”

            
Vecka 29 - kyrkVärdsgrupp 8

20 Sö  18:00 Sommarandakt
   ”Och förlåt oss våra skulder, 
             liksom vi har förlåtit dem som 
             står i skuld till oss.”

Vecka 30 - kyrkVärdsgrupp 1

27 Sö  18:00 Sommarandakt   
            ”Och utsätt oss inte för 
             prövning, utan rädda oss 
             från det onda.”

28 Må- Scoutlägret “på väg 2014”               
2 lö     På Näsudden vid Immeln  
   

Augusti

Vecka 31 - kyrkVärdsgrupp 2

3 Sö  18:00 Sommarandakt
    “Ditt är riket, din är makten 
            och äran, i evighet. Amen”

Vecka 32 - kyrkVärdsgrupp 3

8 Fr  19:00 Sommarcafé på 
            Skoghus

10 Sö  10:00 Cafégudstjänst 

Vecka 33 - kyrkVärdsgrupp 3

15 Fr  19:00 Sommarcafé på  
            Skoghus 

17 Sö  10:00 Nattvardsgudstjänst
  Derek Walles
            Hanna Lingman

Vecka 34 - kyrkVärdsgrupp 4

22 Fr  19:00 Sommarcafé på  
            Skoghus

24 Sö  10:00 Gudstjänst
  Derek Walles
            Sigrid Grimberg
            Söndagsskolestart

Vecka 35 - kyrkVärdsgrupp 4

31 Sö  10:00 Gudstjänst                
            Derek Walles
            kvartetten från rickarum
            

September
Vecka 36 - kyrkVärdsgrupp 5

3 On  13:00 Onsdagscafé

7 Sö  10:00 Gudstjänst
  De nya konfirmanderna  
            välkomnas!
            Derek Walles
            Ungdomskören

 Equmeniagrupperna 
startar! 

Du är välkommen till Musiklekis, 
Minikören, Söndagsskolan, 
Scout, Ungdomskören, Tonår, 
konfirmation och 
Ungdomsalpha.

Information om 
grupperna hittar 
du i kyrkan eller 
på vår hemsida.   
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Vecka 37 - kyrkVärdsgrupp 5

Vad betyder tron 
för dig?

Jag växte upp i en familj där tacka 
Gud för maten var lika viktigt som att 
äta maten man tackade för och att be 
aftonbön var lika  självklart  som att 
gå och lägga sig. Att sen vara med 
i scouterna och tonår i kyrkan var 
också nästan självklart. Så när själva 
avgörandet kom att verkligen ta emot 
Jesus kan jag inte säga, men att jag 
gjorde det, det vet jag!

När jag sen fick körkort och började 
åka biltävling så fick jag många, och 
vad jag kan komma ihåg, bara positiva 
kommentarer från dem jag tävlade 
emot. Vid ett tillfälle då jag hade en 
dekal på bilen om att ”Gud finns” 
tyckte någon att det var orättvist för 
då tävlade han mot Gud.

Visst är livet som kristen inte alltid en 
dans på rosor. För om man tar tron på 
riktigt allvar så betyder det att man får 
offra en del i livet som kanske verkar 
roligare för stunden.  Den som finner 
livet här på jorden mister det i himlen, 
står det i Bibeln. Men att få ett evigt liv

Församlingsdag  på 
Skoghus 

söndagen 14 september 
kl 10-16

Nattvardsgudstjänst kl 10
Krister Gunnarsson

Bröderna
krister G från regionens 

ledarskapsteam ska prata om 
mötet med Jesus. Joh 8:1-11 

“De som gick. 
Hon som stannade kvar. 
Han som aldrig kom.” 

religiösa, Benådade syndare. 
Likgiltiga. 

Hur ser kyrkan och världen ut? 
När mötet med Jesus förvandlar 

- mig, dig och världen.

tillsammans med 
Jesus är värt allt!  

Sune Jönsson, 
medlem i 

församlingen
sedan 1977

 Konfirmation 2014-15 
Bli involverad som konfirmand, 

anhörig eller församlings- 
medlem. 

Tureholmskyrkan erbjuder 
konfirmationsläsning varje år 
och ser det som ett tillfälle att 
berätta om den kristna tron 

för ungdomar som vill utforska  
och upptäcka vad tro handlar 

om. Det bygger broar och 
skapar möjligheter för både 

ungdomar och församlingen.
Hoppas ni vill vara med och 

delta eller stödja. 

Anmäl dig till 
konfirmationsläsning till 

Tureholmskyrkans expedition.

Söndagen den 7 sept hälsar vi 
den nya klassen välkommen!



Mer information hittar du på:

www.tureholmskyrkan.se

Equmenia och Equmeniakyrkan 
- vad är det?

Under andra halvan av 1800-talet bildades Svenska Baptistsamfundet, 

Svenska Missionsförbundet och Metodistkyrkan i Sverige. I början av 

1900-talet bildades det inom dessa tre samfund fristående barn- och ung-

domsorganisationer: Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF), 

Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU) och Metodistkyrkans Ung-

dom (MkU). Fram och tillbaka de senaste 100 åren pratade de tre barn- och 

ungdomsorganisationerna med varandra och funderade kring om det kanske 

kunde vara klokt att göra gemensam sak. 2007 blev de tre ett, och den nya 

organisationen fick namnet equmenia. 

Även de tre modersamfunden (alltså Svenska Missions-

kyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige) 

hade länge samarbetat och fört samtal. 2009 antog de tre 

samfunden en avsiktsförklaring om att bilda en gemensam 

kyrka. 2011 bildade de församlingar som ingått i dessa 

tre samfund en ny gemensam kyrka, med arbetsnamnet 

Gemensam Framtid. 2013 fick kyrkan namnet equmeniakyrkan. 

Tureholmskyrkan och vårt barn- och ungdomsarbete är en del av dessa sam-

manhang. I januari 2014 bytte Sösdala SMU namn till equmenia Tureholms-

kyrkan. Men även om namnen är nya, så är önskan densamma: 

Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus kristus förvandlar 

– mig, dig och världen.


