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“...tro ser bäst i mörkret” 
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Hopp är ett underskattat ord som vi behöver uppleva mer av idag. Det finns 

mycket i vårt samhälle som kan göra oss rädda och osäkra men hoppet är starka-

re. Det är bara hoppet som vågar se framåt så att nuet förändras och möjligheter 

tillåts. En tro på Gud ger ett hopp som övervinner våra rädslor, ett hopp som inte 

bara möjliggör en annan verklighet utan skapar den.      

Den danske filosofen Sören Kierkegaard är inte alltid den mest upplyftande att 

läsa. Det kanske är för att han själv kämpade med en rädsla för döden. Före 25 

års ålder hade hans mor och fem av hans syskon dött. Men Kierkegaard hade 

en stark tro på Gud vilket väckte hopp i honom.  Han skrev: ”När man är inne 

i dödens lidande mörker kan det kloka förnuftet inte se ett andetag framför sig, 

men det är då tro kan se Gud, eftersom tro ser bäst i mörkret.” Hoppet föds här 

och kan snabbt spridas.  
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Tidning: Nr 1 2016 • Årgång 50

TEXT S.1: Sören Kierkegaard

TEXT S.2: Derek Walles

FoTo S.1,2,7,8  Emelie Ånskog

FoTo S.12 Marisete Martinsson,

 Derek Walles,

 Emelie Ånskog

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
ALPHA 

- en kurs om 
kristen tro

När pratade du om tro med en 

annan människa sist?  Eller 

någonsin?  Du har kanske växt 

upp i kyrkan utan att ha fått 

möjlighet att ställa vissa frågor.  

Du kanske är nyfiken på vad 

vi i kyrkan tror på men vill inte 

komma till en gudstjänst.  Alpha 

kursen är för dig och för alla.  

Vi samlas kring mat, en presen-

tation av ett visst ämne inom den 

kristna tron och sedan får alla 

möjlighet att pröva sina tankar.  

Vi börjar så snart vi kan så         

anmäl er nu till 

info@tureholmskyrkan.se  
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December
Vecka 51 - kyrkVärdsgrupp 1

16 On  14:00 Dagträff
           Julens sånger
            Dan Inge Olsson,
            Arne Dahlström,
            och Lars-Åke Martinsson

20 Sö  10:00 Julkrubba   
            “Herrens moder” 

Vecka 52 - kyrkVärdsgrupp 2

25 Fr  07:00 Julotta
 ”Jesu födelse”
           Dan Inge Olsson
           Damkör och manskör 

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

Januari
Vecka 53 - kyrkVärdsgrupp 2

3 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst
 ”Guds hus”
            Derek Walles
            Jonathan Lingman och
            Hanna Kenne

Vecka 1 - kyrkVärdsgrupp 3

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

Vecka 2 - kyrkVärdsgrupp 3

17 Sö  10:00 Gudstjänst
  ”Livets källa”
          Derek Walles
          Sigrid Grimberg

Vecka 3 - kyrkVärdsgrupp 4

20 On  14:00 Dagträff
           ”Bilder från gamla Sösdala” 
            Tord Persson

24 Sö  10:00 Gudstjänst
 ”Nåd och tjänst”
           Kent Egging
           Lars-Åke Martinsson, 
           Arne Dahlström
           och Sven-Olof Pettersson          
           
Vecka 4 - kyrkVärdsgrupp 4

30 Lö  18:00 Equmenia   
           Tureholmskyrkans årsmöte
 Måltid, anmälan
           Flickornas afton

PROGRAM
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31 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst
           Fika från kl 17
           “Uppenbarelsens ljus”
           Derek Walles
           Tillsammanskören

Februari 

Vecka 5 - kyrkVärdsgrupp 5

7 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst  
 Församlingens årsmöte
 ”Kärlekens väg”
           Vittnesbörd
           Kyrklunch, anmälan

Vecka 6 - kyrkVärdsgrupp 5

14 Sö  10:00 Gudstjänst  
           ”Prövningens stund”
           Derek Walles
           Dans av Gun-Mari Lingman    
           med vänner

Vecka 7 - kyrkVärdsgrupp 6

17 On  14:00 Dagträff
 ”Sång och vittnesbörd”    
           Herr och fru Malmberg

21 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst
 Fika från kl 17
           “Den kämpande tron”
           Derek Walles
           DIO Band
            

Vecka 8 - kyrkVärdsgrupp 6

28 Sö  10:00 Gudstjänst   
           ”Kampen mot ondskan”
            Lutherska Missionskyrkans
            kör från Göteborg             
            se sid 7 

Mars 

Vecka 9 - kyrkVärdsgrupp 7

6 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst  
 ”Livets bröd”
           Derek Walles
           Elin Andersson och
           Anna Brodde 

Vecka 10 - kyrkVärdsgrupp 7

13 Sö  10:00 Equmeniagudstjänst
           ”Guds mäktiga verk”
            Medverkan av  
            Equmeniagrupperna
                                         
Vecka 11 - kyrkVärdsgrupp 8

16 On  14:00 Dagträff
 ”Från bönehus till opera”    
           Rolf Nilsson

20 Sö  10:00 Cafégudstjänst
 ”Vägen till korset”
           Maggan Martinsson
            

Bibelläsning under fastan
Från och med askonsdag (10 feb 2016) är alla välkomna att följa en läsplan 

som tar oss genom Bibelns profetior om Jesus och hur de uppfylldes. 
Läsplanen kommer att ges ut söndagen innan askonsdag. 
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Vecka 12 - kyrkVärdsgrupp 8

April         

Vecka 13 - kyrkVärdsgrupp 1

3 Sö   10:00 nattvardsgudstjänst
          ”Påskens vittnen”
          Derek Walles
          Emma Olsson och
          Frida Dahlén
 

Vecka 14 - kyrkVärdsgrupp 1

10 Sö  10:00 Gudstjänst
 ”Den gode herden”
           Derek Walles
           Felicia Martinsson och
           Tilda Molin

Vecka 15 - kyrkVärdsgrupp 2

17 Sö  10:00 Gudstjänst
           ”Vägen till livet”
           Gunnar Ånskog
           Kvarten 
         
Vecka 16 - kyrkVärdsgrupp 2

20 On  14:00 Dagträff
 “Minns du sången”
           Dan Inge Olsson
           

           
   
            

Påsken i Tureholmskyrkan 

Skärtorsdagen kl 19
Getsemanestund 

”Det nya förbundet” 

Vi läser skärtorsdagens 
bibeltexter, sjunger och firar 

nattvard tillsammans.

Långfredagen kl 10
Gudstjänst

“Korset”

Långfredagens budskap i sånger, 
texter och musik.

Derek Walles, Emma Olsson och 
Frida Dahlén. 

Påskdagen kl 18
Sånggudstjänst

“Kristus är uppstånden”

Derek Walles, Dan Inge Olsson,             
Tillsammanskören, 

Ungdomskören, solister,    
dansare och musiker.

Församlingsdag i Åhus 
söndagen 24 april

Vi träffas på Åhusgården för en 
inspirationsdag tillsammans med 

församlingarna i Hässleholm, 
Knislinge, Kristianstad,    

Nävlinge/Rickarum, Osby och 
Vinslöv.

Marcus Olsson medverkar. 
Marcus är känd som 

”gatuprästen” för sitt arbete 
på Göteborgs gator, krogar 
och caféer. Han har även 

arbetat som fängelsepräst och 
varit anställd som evangelist i 

Equmeniakyrkan. 

Mer information kommer!
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Valborg på Skoghus
lördagen 30 april

Från kl 18:30 Café, korvgrillning

kl 20:00 Gudstjänst            
Musik av For you från Jämjö         

samt Berg Holmgren.                       
Predikan av                      

Michaela Tersmeden, Jämjö

ca 21:45 Samling vid brasan                                          
Vårtal, körsång av 
Tillsammanskören

Lutherska 
Missionskyrkans kör

är en församlingskör som hör 
hemma i EFS i Göteborg. Kören 

består av ca 50 sångare med 
solister och instrumentalister. 

Förutom att sjunga regelbundet i 
gudstjänster hemma i Lutherska 

missionskyrkan, turnerar man 
också runtom i landet. Kören 
leds av musikerna Johanna 

och Sven Fridolfsson som även 
komponerar och arrangerar 
merparten av körens sånger. 

Repertoaren är en unik blandning 
av eget nytt material men 

även läsarsånger och psalmer 
i nya arrangemang. Här ryms 

sprittande glädje, livets skörhet 
och det mesta där emellan. 

Körens konserter brukar bjuda på 
en stark helhet som inte lämnar 

någon oberörd.

Kören medverkar på 
gudstjänsten 28 februari kl.10. 

 

Tillsammanskören  
Välkommen att vara med         

och sjunga!

Kören är för dig som är runt 
20 år och uppåt. Vi sjunger på 
gudstjänster och konserter i 

Tureholmskyrkan ett par gånger 
per termin. Ibland besöker vi 

även andra kyrkor.

Övning vissa måndagar              
kl 19:30-21, för exakta dagar    

se hemsidan.

Frågor? Kontakta                    
Dan Inge Olsson 0706-460686 
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Vad betyder hopp för dig?  

   

Monica Larsson: 
Hopp är ett positivt ord; 
att inte ge upp i det som är 
svårt just nu. Att våga tro 
och förtrösta... Min tro på 
Gud ger mig trygghet och 
ett hopp! Jag förtröstar 
på att Gud finns vid min 
sida i livets alla stunder. 
Nu och i framtiden! 

Sarkis Karajian: 
Sverige är hopp för 
mig. Namnet Sverige 
betyder hopp för per-
soner som har fått fly 
sina länder. 

Josefin Gustafsson: 
Hopp är när man tror 
på något. När man har 
hopp till Gud tror man på 
honom. 

Flyktinghjälp
Tureholmskyrkan vill vara en positiv kraft i Sösdala och på olika sätt 

hjälper vi flyktingar som kommer hit. Det kan handla om träning i 
svenska språket, hjälp med kontakter med myndigheter och företag, 

flytthjälp, barnaktiviteter, förmedling av kläder med mera. 

Vill du hjälpa oss att hjälpa får du gärna sätta in en gåva på     
bankgiro 454-4755. Märk din inbetalning med “flykting”. 

Tusen tack!  
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UNG
Tisdag
KONFATRÄFF 
kl. 15.00 - 17.00 
Derek Walles   tel. 602 36

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

STORT TACK
till alla er ledare i 

Equmeniagrupperna 
som arbetar ideellt 
med våra barn och 

ungdomar varje vecka.                   
Ni är guld värda!  

Vill du vara med om ett 
snöigt, häftigt och roligt 

äventyr i de svenska 
fjällen?

Häng med på Equmenia Syds  
skidresa till Vemdalen v.8.                      
Du får chansen att uppleva 

skidåkning, bibelstudier, 
kvällsaktiviteter, andakter 

och givetvis att träffa många      
tjejer och killar! 

Mer info hittar du på              
www.equmenia.se/syd   
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Språkkvällar 
Swedish conversation nights 

onsdagar kl 19-20

Språkkvällarna är för dig 
som vill träna det svenska 
språket men också för dig 
som vill lära känna våra 

nya sösdalabor lite bättre. 

Vill du vara med och hjälpa 
till på vårens träffar?                
Kontakta Derek för 

information om när vårens 
språkkvällar startar.                        

derek.walles@tureholmskyrkan.se

Foto: 
Marisete Martinsson
Derek Walles   
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Foto: 
Emelie Ånskog   

Skapande sagostund            

Under tiden de vuxna 
tränar på att prata svenska 

är barnen på skapande 
sagostund med Emelie och 

Maggan

Stort TACK till alla er                                    
som hjälper till med                     

språkkvällarna och ger av 
er tid och ert engagemang 
för att våra nya sösdalabor 
ska få lära sig mer svenska 
och känna sig välkomna! 



Mer information hittar du på:

www.tureholmskyrkan.se

Onsdagscafé 

Second Hand-rummet 
är öppet för alla som behöver lite 

kläder och uppmuntran just nu. Öppet 
de flesta onsdagar kl 16-19.  

Second Hand Room is now open for 
all those who need a bit of clothes and 

some encouragement. Nearly every 
Wednesday from 4-7 pm.  

Saknar du ett café? 
Det behöver du inte göra längre. 

Varmt välkommen till 
caféet i Tureholmskyrkan 

på onsdagar kl 14-17. 
Här hittar du billig fika för stora och 
små. Varje gång caféskylten är ute                     

är caféet öppet. 

Second hand


