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Ett enat folk på väg
Ett folk med samma mål
Guds rike är på väg
Och redan finns det mitt ibland oss
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Att vara i Kristus... betyder att vara i församlingen.

TexT: Charles ringmas meditationer som utgår från 

         dietriCh Bonhoeffers skrifter

FoTo: leif davidsson

I församlingen 
De flesta människor har inga svårigheter med att se Kristus som ett föredöme, och 

många är även beredda att erkänna honom som Guds Son och världens frälsare. 

Men kyrkan har ingen hög status som föredöme och inget särskilt gott rykte. 

Många har problem inte med Kristus utan med kyrkan. Ändå är det så, att när 

man tillhör Kristus lever man inte ensam utan utgör tillsammans med andra den 

kristna kyrkan. Den kommer alltid att vara ofullkomlig, men vår frälsning finns 

inte hos den utan hos Kristus allena. 

BÖN: Herre, hjälp mig att inte finnas i din församling som en kritiker utan som 

en som tjänar. Hjälp mig att förstå att problemen inom kyrkan även är mina 

problem.
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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

FörsAmlingens ordFörAnde  
mattias mohlin 133 39

smU:s ordFörAnde  
sara lindberg 044 325277

FörsAmlingens kAssör  
marisete martinsson 650 28
Bankgiro  454 - 4755
Org-nr.  83 70 00 - 24 56

smU:s kAssör  
anders martinsson 650 28
Bankgiro  619 - 4898
Lägerkonto (BG): 599 - 5089

skoghUs, FriTidsgård  
Bokning  600 37

Filipperbrevet
Gudstjänsttema 

Predikoskolans elever från förra 

året kommer att forma gudstjän-

sterna under februari månad. 

fokus ska vara det brev som 

kristi efterföljare Paulus skrev 

till kyrkan i filippi. det är känt 

som glädjens brev. läs det 

gärna   innan  gudstjänsterna!

Smågruppsledar-
utbildning

alla som är, eller funderar på att bli, 

ledare i barn- och ungdomsgrupper, 

kyrkvärdsgrupper osv, är välkomna till 

denna kurs i studieförbundet Bildas 

regi. vi kommer att få mer verktyg och 

utrustning för hur vi tillsammans kan 

utvecklas. 

kursledare: Bengt Jörland, 

                   konsulent i Bilda syd. 

kurstillfällen: 26 februari, 26 mars, 

                     23 april kl 18:00-20:30

Tidning: Nr 1 2014 • Årgång 48

omslAg:  text: Peter Carlsson, 

                                tomas hagenfors

Tryck:  skilltryck aB, skillingaryd

lAyoUTmAll:  mattias lager, add:kolon
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UNG
Tisdag
KONFIRMATION 
kl. 15.00 - 17.00 
Derek Walles   tel. 602 36

Onsdag 
MINIKÖREN 
från FÖRSKOLEKLASS

udda veckor 
17.00-18.00

Agneta Olsson  
tel. 606 86

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

Ungdomsalpha 
från ÅRSKURS 9

kl. 19.00 - 21.00
Derek Walles tel. 602 36
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Januari
VecKA 1 - KyrKVärdsgrupp 8

5 Sö  15:00 Julfest                                            
            Bildvisning, fika, andakt 
            Julbandet

VecKA 2 - KyrKVärdsgrupp 1

12 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst
  derek Walles
            hanna lingman  
            söndagsskolestart

VecKA 3 - KyrKVärdsgrupp 1

equmeniagrupperna startar

15 On  14:00 Dagträff   
            “resan genom uSa”
            derek Walles

19 Sö  10:00 Gudstjänst för 
            alla åldrar 
            “Käre Far i himlen” 
  ungdomskören, tonår, 
            konfirmander

VecKA 4 - KyrKVärdsgrupp 2

25 lö  18:00 SMu:s årsmöte
           flickornas afton
            festmåltid, anmälan

26 Sö  10:00 Gudstjänst   
            Jorgenthaarup, 
            pastor i Jerusalemkyrkan, 
            köpenhamn
            Bröderna

Februari

VecKA 5 - KyrKVärdsgrupp 2

2 Sö  10:00 nattvardsandakt   
            Församlingens årsmöte
  kyrklunch, anmälan

VecKA 6 - KyrKVärdsgrupp 3

9 Sö  10:00 Gudstjänst
           Predikoskolan (se sid 2)

            kvarten
            ingrid ohrbergs konstelever 
            ställer ut sina alster

VecKA 7 - KyrKVärdsgrupp 3

16 Sö  10:00 Gudstjänst
   Predikoskolan 
            sam, kalle och nils-Bertil 
            larsson

VecKA 8- KyrKVärdsgrupp 4

19 On  14:00 Dagträff   
            “axplock och pärlor”
            lennart andersson

PROGRAM
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23 Sö  10:00 Cafégudstjänst 
            Predikoskolan

VecKA 9 - KyrKVärdsgrupp 4

26 On  18:00 Smågrupps-
            ledarutbildning
            se sid 3

Mars

1 lö  17:00 Församlingsafton 
            med församlingsmöte
            se sid 8

2 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst
    derek Walles
            Jonathan lingman

VecKA 10 - KyrKVärdsgrupp 5

9 Sö  10:00 Gudstjänst
  stewart Webster
            Christina lind halldén

VecKA 11 - KyrKVärdsgrupp 5

15 lö  10-13 Kurs- och  
            inspirationsdag 
  om att forma en gudstjänst
            dan inge olsson
            anmälan till expeditionen 
            senast 11/3.
          
16 Sö  10:00 Gudstjänst för 
            alla åldrar  
  “Hjälp mig leva riktigt, 
            göra det du vill” 
            ungdomskören, tonår 
            konfirmander

VecKA 12 - KyrKVärdsgrupp 6

19 On  14:00 Dagträff
            “Berättelser och bilder från 
            en resa”
            arne gustafsson

21-22  ungdomsalpha-
            retreat

23 Sö  10:00 Gudstjänst
  liselotte spåre
            odalkören

VecKA 13 - KyrKVärdsgrupp 6

26 On  18:00 Smågruppsledarträff

30 Sö  10:00 lovsångsgudstjänst
  dan inge olsson
            dio band

          parrelationskurs
lördagen 8 mars 16-21

 stewart och Beth Webster är 
tillbaka för en repris av höstens 

parrelationskurs. kursen är 
upplagd som en dejt för dig och 

din partner.  
alla som vill få inspiration om hur 
man tar hand om sin relation är 

välkomna. 
kostnad: 100 kr/person. 

maten ingår i dejten förstås! 
anmälan till expeditionen.

  
            



7

April
VecKA 14 - KyrKVärdsgrupp 7

6 Sö  10:00 Gudstjänst för 
            alla åldrar
               “lär oss här på jorden
            tycka om varann” 
            minikören, scout 
            söndagssskolan

VecKA 15 - KyrKVärdsgrupp 7

13 Sö  10:00 Gudstjänst
  “Hosiannas tystnad” 
            derek Walles
            mikael Björnlund

13 Sö   Hela livet 
  konst- och musikkväll
            ingrid ohrberg och dan inge  
            olsson m fl 
            i kulturhuset, hässleholm
            en del av hässleholms 
            100-årsfirande. för tid och 
            entréavgift, se annonsering.
            
VecKA 16 - KyrKVärdsgrupp 8

16 On  14:00 Dagträff
               “Säg det med en sång.  
            Humor och allvar i en salig 
            blandning”
            dan inge olsson

VecKA 17 - KyrKVärdsgrupp 8

23 On  18:00 Smågruppsledarträff

27 Sö  10:00 Cafégudstjänst
            sigrid grimberg
            tilda molin

VecKA 18 - KyrKVärdsgrupp 1

30 On  Valborg på Skoghus
            Britta hermansson
            dio band
           

                  påsken
Skärtorsdagen 19:00
getsemanestund 
“en tjänande gud”
vi läser skärtorsdagens 
bibeltexter, sjunger sånger och 
firar nattvard tillsammans

långfredagen 19:00
gudstjänst
“en resa genom mörkret...”
långfredagens budskap i texter, 
sånger och musik. emma olsson, 
frida dahlén, derek Walles m. fl.
 
påskdagen 10:00
gudstjänst
“... mot ljusets seger!”
derek Walles, tillsammanskören, 
dan inge olsson, kyrkvärdsgr. 8

Onsdagscafé i Tureholmskyrkan kl 13-16
Caféet är en mötesplats för alla som vill prata och fika tillsammans. 

det är öppet varje onsdag 
(med några få undantag då det är dagledigträff). 

välkommen, precis som du är!



Mer information hittar du på:

www.tureholmskyrkan.se

Församlingsafton 
med församlingsmöte 

lördagen den 1 mars kl 17:00
välkommen till en kväll för hela för-

samlingen! mat, lekar, gemenskap, 

andakt. information om vad som är 

på gång och samtal om vart vi är på 

väg. anmälan på anslag i kyrkans 

foajé senast tisdag 25 februari. 

Stöd vårt ideella 
arbete via SMS
skicka Tureholmskyrkan i ett sms 

till 72550 för att skänka 50 kr till 

vårt arbete i sösdala med omnejd. 

Vad betyder tron för mig?
när jag var liten trodde jag att tro, det var något som diakoner, kantorer och 

präster höll på med. inte jag. när jag sedan blev lite äldre och kom upp i 

tonåren kom jag till en församling som förklarade för mig att det räckte med 

en tro liten som ett senapsfrö, storleken på tron har ingen betydelse. i den här 

församlingen och kyrkan fick jag också känna frihet, bekräftelse och kärlek 

och jag förstod att det var tack vare min tro. Jag har trots min unga ålder haft  

ganska många och tunga motgångar, och de har alla känts svåra just då, men 

i efterhand kan jag se att det ledde mig dit jag är idag. att allt som varit hemskt 

har ordnat sig gör att jag idag känner trygghet och tillit till gud. det är tron jag 

faller tillbaka till när något känns svårt. Jag vilar tryggt i guds omsorg. 

“människans hjärta tänker ut sin väg, men herren är den som styr hennes 

steg.”  (ordspråksboken 16:9)    

                                         emma karlsson, medlem i församlingen sedan 2007


