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Jag vill gå dit du går,
vart du än kallar, hjälp mig att följa.  
Jag vill se dem du ser. 
Låt ditt hjärta slå i mig.



2

I juni välkomnade vi 16 nya medlemmar till Tureholmskyrkan. Det är ovanligt 

många för en relativt liten landsbygdsförsamling som vår. Faktum är att man får 

gå tillbaka till 1910-talet för att hitta ett tillfälle då fler gått med i församlingen 

vid samma tillfälle. En annan sak som gör det extra speciellt är att medlemmarna 

representerar tre olika länder: Sverige, USA samt Syrien. Många uttryckte hur 

de upplevde Guds kärleksfulla välkomnande i kyrkans gemenskap här i Sösdala.  

Tillsammans med våra nya svenskar har vi under våren haft samtalskvällar för 

att träna det svenska språket och lära oss om varandras kulturer (se baksidan). 

Vi står ödmjuka och tacksamma inför den kallelse vi har att vara en församling 

där alla människor är välkomna att komma närmare Gud. Om ni är nyfikna på 

den kristna tron är ni välkomna att utforska den tillsammans med oss. Till våren 

börjar en ny alphakurs med föredrag och samtal om tro. Håll utkik för mer info  

snart. 

Kyrkan som växthus
TexT: Derek WALLeS
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Tidning: Nr 3 2015 • Årgång 49

oMSLAgSTexT:  BCV Myren     

FoTo S.1:  Emelie Ånskog

FoTo S.2:  Leif Davidsson

Tryck:  Skilltryck AB, Skillingaryd

LAyouTMALL:  Mattias Lager, add:kolon

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

FörSAMLingSAdMiniSTrATör  
Marisete Martinsson 650 28
marisete@tureholmskyrkan.se

FörSAMLingSvärdinnA  
Margareta Martinsson     613 92
margareta@tureholmskyrkan.se

FörSAMLingenS ordFörAnde  
Mattias Mohlin 133 39

equMeniAS ordFörAnde  
Tobias Almén              0705 460051

FörSAMLingenS kASSör  
Marisete Martinsson 650 28
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

Kontakt
Höstens tema:

Kyrkoåret  
Den kristna kalendern skapades 

redan de första hundra åren 

e.Kr. för att hjälpa människor att   

komma  ihåg  kristendomens 

högtider och hållpunkter. Den 

gav en rytm till tro och liv och 

en  gemensam  berättelse   som   

förenade  de kristna. 

Under hösten fokuserar vi 

på kyrkoårets texter. Bibeln      

berättar om något som är större 

än oss själva och fångar det 

som förenar oss alla i vår sköra 

mänsklighet och i våra olikheter 

genom alla tider. Den bjuder oss 

in i en historia där Gud räddar, 

älskar och uppmuntrar oss. Ni är 

välkomna att följa med, läsa och 

diskutera. Ni kan hitta kyrkoårets 

texter längst bak i psalmboken 

(årg 1) eller på 

www.kyrkoaretstexter.se. 
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September
vecka 36 - kyrkvärdsgrupp 2

2 On  13:00 Onsdagscafé
 Se sid 7

6 Sö  10:00 Nattvardsgudstjänst
 “Enheten i Kristus”                      
            De nya konfirmanderna    
            välkomnas! 
            Derek Walles
           
vecka 37 - kyrkvärdsgrupp 2

13 Sö  10:00 Gudstjänst
 ”Ett är nödvändigt”           
            Britt-Marie Kaldeus  
            Gustavsson 
            Perssons

vecka 38 - kyrkvärdsgrupp 3

16 On  14:00 Dagträff
 “Människor jag aldrig 
            glömmer”              
            Bengt Roslund berättar  
            om kändisar han mött under  
            sitt mångåriga liv som TV-
            producent

20 Sö  Utfärd till Betlehemskyrkan  
 i Göteborg
 Se info sid 7

vecka 39 - kyrkvärdsgrupp 3

27 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst
           ”Rik inför Gud”
           Mingelfika från kl 17
           Derek Walles
           DIO band

Oktober 

vecka 40 - kyrkvärdsgrupp 4

           

PROGRAM

Tacksägelsegudstjänst    
och skördefest  

“Lovsång”
söndagen 4 oktober kl 10:00
Predikan av Derek Walles

Sång av Kvarten
Nattvard

Försäljning av årets skörd i 
samband med kyrkkaffet: bröd, 

frukt, grönsaker, bakverk mm

Välkommen att bidra med det du 
har möjlighet till!

 
ev. kort
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vecka 41 - kyrkvärdsgrupp 4

10 Lö  Regionfest i Kristianstad
 Se sid 8 

11 Sö  10:00 Bönegudstjänst      
 ”Änglarna”
           Scoutinvigning
           Derek Walles
           Jonathan Lingman 
           Hanna Kenne 

vecka 42 - kyrkvärdsgrupp 5

18 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst      
           “Att leva tillsammans”
           Mingelfika från kl 17
           Vittnesbörd   
           Gospel Stompers 
           
vecka 43 - kyrkvärdsgrupp 5

21 On  14:00 Dagträff
 “Tack för musiken” 
            Agneta Strandsjö sjunger  
            sånger och berättar om sin                
            pappa Göte Strandsjö. 
            Vid pianot: Dan Inge Olsson  

November

vecka 44 - kyrkvärdsgrupp 6

1 Sö  10:00 Gudstjänst   
 ”Vårt evighetshopp”  
           Marianne Molin
           Christina Lind Halldén

vecka 45 - kyrkvärdsgrupp 6

8 Sö  10:00 Cafégudstjänst      
           “Förlåtelse utan gräns”  
           Färdväg med 
           Bengt Åkesson 

           (Färdväg är Equmeniakyrkans                  
           arbete med församlings-  
           utveckling) 

vecka 46 - kyrkvärdsgrupp 7

15 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst      
           “Vaksamhet och väntan”
           Mingelfika från kl 17
           Derek Walles 
           Ungdomskören                              

vecka 47 - kyrkvärdsgrupp 7

18 On  14:00 Dagträff
 “Stormen Gudrun” 
            Torsten Niklasson visar                          
            film och berättar om de  
            dramatiska dygnen i   
            samband med stormen
            Gudrun

22 Sö  10:00 Nattvardsgudstjänst  
   ”Kristi återkomst”   
           Derek Walles
           Jenny och Joel Lundqvist

Nattvardsgudstjänst  
“Samhällsansvar”       
internationell fest - 
kulturellt knytkalas 

söndagen 25 oktober kl 10:00

Predikan av Derek Walles

Efter gudstjänsten delar vi med 
oss av olika maträtter, berättelser 

och sånger. 

Mer info kommer.  



6

  
 
            
            

Advent och jul 
Välkommen att fira advent och jul i Tureholmskyrkan!

Första advent 29 november kl 10
Gudstjänst “Ett nådens år”

Predikan av Derek Walles. Sång av Tillsammanskören under ledning av            

Dan Inge Olsson. Söndagsskolans adventsfest.

Andra advent 6 december 
Julbasar och Luciafest 

Se sid 7.

Tredje advent 13 december kl 10
Missionsgudstjänst “Bana väg för Herren”

Predikan av Retief Muller, professor i missionshistoria på Stellenbosch             

University, Sydafrika. Sång av Bröderna. 

Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

16 december kl 14
Dagträff “Julens sånger”

Körsångare, Arne Dahlström, Lars Åke Martinsson och Dan Inge Olsson.      

Gästsångare: Derek Walles.

Julkaffe, lotterier, gemenskap och andakt.

Fjärde advent 20 december kl 10
Julkrubba “Herrens moder”

Julens budskap berättas för små och stora.

Juldagen 25 december kl 7
Julotta “Jesu födelse”

Predikan av Dan Inge Olsson. Damkör och manskör. 
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vecka 52 - kyrkvärdsgrupp 2

27 Sö  10:00 Gudstjänst      
           “Guds barn”  
           Derek Walles
           Elin Andersson, Frida Dahlén,  
           Emma Olsson och    
           Dan Inge Olsson 
           

Januari

vecka 53 - kyrkvärdsgrupp 3

3 Sö  10:00 Nattvardsgudstjänst
 ”Guds hus”
            Derek Walles  
            
vecka 1 - kyrkvärdsgrupp 3

10 Sö  15:00 Fjolårsfest
 .. tidigare känd som julfest! 
           Bildvisning, fika och andakt

              

Equmenias basar och 
luciafest 

söndagen 6 december

Kl 13.00-17.00 Basar och café. 
Försäljning av hantverk, bakverk 
och juldekorationer samt lotterier. 

Njut av god fika och samvaro i 
caféet.

Kl 17.00 Luciafest. Medverkan av 
barn och ungdomar. 

Arrangör:                        
Equmenia                     
Tureholms-                          
kyrkan

Utfärd till 
Betlehemskyrkan i 

Göteborg   
söndagen 20 september

Tillsammanskören och Ungdoms- 
kören sjunger på gudstjänsten     
kl 11:00. Efter gudstjänsten finns 
tid att strosa runt i stan. 

I mån av plats är även andra 
än körmedlemmar välkomna 
att följa med, kontakta Emma 
Olsson på 0708-180831 eller:                        
emma.jm.olsson@gmail.com 

Ni som inte har möjlighet 
att följa med är välkomna till 
gudstjänsterna i Pingstkyrkan och 
Svenska kyrkan. 

Onsdagscafé 
en mötesplats för alla som vill 
ta en fika till självkostnadspris.   
Kom och gå när du vill mellan     

kl 13.00 och 16.00. 

Caféet är öppet varje onsdag 
(med undantag för var tredje 
onsdag i månaden, då det är 

dagträff). 

Välkommen,                              
precis som du är!
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Vad betyder tron 
         för dig? 

Jag tänker ibland att jag kanske är en 
dålig människa som missar att delta i 
gudstjänsten i kyrkan. Jag ber till Gud 
om bättring och kan då ibland känna 
en värme precis som att han talar till 
mig och säger att det viktigaste är att 
jag har min tro med mig i vardagen. 
För mig är det en självklarhet eftersom 
jag är övertygad om att Gud håller sin 
skyddande hand över mig. Jag har 
levt ett brokigt liv med missbruk och 
allt som kan tänkas ingå som en följd 
av detta. Vid ett tillfälle då jag vaknade 
upp efter en våldsam bilolycka sa 
läkaren till mig att jag nog skulle 
fundera på att ge änglarna lite ledigt. 
Det är nog så att Gud är där med sin 
räddningstjänst med Jesus och sina 
änglar och vakar över oss i vårt liv och 
i vår vardag. 

Ibland får jag frågan om hur jag kan tro 
på Gud med allt våld som vi ser idag 
och det är inte lätt att bemöta sådana 
frågor. Men jag tycker att det känns 
befriande att säga ”Jag vet inte, men 
prova med bön. Det har hjälpt mig!” 

Idag lever jag ett tryggt liv och jag har 
en vän att komma hem till som jag 
älskar. 

Tack Gud för att 
du finns!

Kjell Anehall

medlem i 
församlingen                               
sedan 1980

Berg Holmgren – 
Tureholmskyrkans    
praktikant i höst        

Berg är 22 år och kommer från 
Bloomington, Minnesota. 

Han har studerat via Södra 
Vätterbygdens Folkhögskola 
i Jönköping och North Park 
University i Chicago med 

inriktning mot skandinaviska 
studier så han kan redan nu en 

del svenska. 

Berg är också singer/songwriter 
och musiker. 

Vi välkomnar Berg till 
Equmenias ungdomsarbete och 
Tureholmskyrkans församling!

Regionfest                          
i Odalkyrkan, Kristianstad   

lördagen 10 oktober

Equmeniakyrkan RegionSyd                              
och ungdomsorganisationen 
EqumeniaSyd har gemensam 

regionfest och inspirationsdag.   

Temat blir bl a “Livsnära 
smågrupper”. 

Välkommen med din anmälan till 
exp. innan den 4 oktober.
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UNG
Tisdag
KONFATRÄFF 
kl. 15.00 - 17.00 
Derek Walles  tel. 602 36

Onsdag 
MUSIKLEKIS
från 2-6 år

kl. 16.00
Ulrika Persson  
tel. 0705 089847

udda veckor 

Söndag
SÖNDAGSSKOLA
på gudstjänsttid
Anna-Lena Grimberg  tel. 183 21

Torsdag
SCOUT 
från ÅRSKURS 2

kl. 18.00 - 19.15 
Leif Davidsson  tel. 604 47

Fredag
UNGDOMSKÖR
från ÅRSKURS 6

kl. 18.00 - 19.00
Emma Olsson  tel. 0708 180831

TONÅR 
från ÅRSKURS 7

kl. 19.00 
Marisete Martinsson  tel. 65028

VÅREN 2016 är det dags för:                

Alphakurs
Välkommen att vara med oss då!

Håll utkik, info kommer snart...



10

Superhjältefest
Equmeniagruppernas sommaravslutning 

på Skoghus 

Jesus, You´re My Superhero
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You´re My 
Star

My Best 
Friend  

Foto: 
Matilda Larsson
Eva-Marie Lidén 
Marisete 
Martinsson

Sångtext:
David och Beci
Wakerley



Mer information hittar du på:

www.tureholmskyrkan.se

Snacka lite mer – Learn to speak Swedish  
onsdagar kl 19:00-20:00

Vi är fler och fler i Sösdala som behöver hjälp med det svenska språket. Personer 
som kommer från hela världen! Under våren har vi haft samtalskvällar en gång 
i veckan och det kommer vi fortsätta att erbjuda under hösten. Vi träffas på 
onsdagskvällar kl 19:00 med start 9 september och avslut 18 november. 

Om du vill hjälpa till (genom att prata svenska med nya svenskar) kan du 
kontakta Carin Walles, 070-7895 867.  

We welcome anyone to a Swedish conversation evening who wants to 
learn Swedish or learn it better.  It will be in our church starting Wednesday, 
September 9th at 7 p.m.  The course ends on the 18th of November.   

Sonya Manoukian    Vad är det bästa med Sverige?
Sverige är ett fredligt land med så snälla människor 
som accepterar mig och min familj. Jag känner mig 
trygg här!

Varför tycker du om Sösdala?
När vi kom till Sverige efter att ha flytt från kriget i 
Syrien placerade Migrationsverket oss i Sösdala. Det 
var det bästa de har gjort för oss! Här finns männi-
skor som ger mig fred, glädje och kärlek. Därför vill 
jag inte lämna Sösdala. 

Att vara ny i Sösdala 

Sonya kommer från 
Syrien. Hon har bott i 
Sösdala i snart ett år  
tillsammans med sina 
fyra barn.

Vad betyder kyrkan för dig?
Kyrkan är mitt liv, mitt hem och den betyder allt för 
mig och min familj. När jag går till kyrkan känner jag 
mig trygg i Guds händer. Människorna i Tureholms-
kyrkan är en del av min familj nu. 


