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J a n u a r i - a P r i L  2 0 1 5

nn1I en splittrad värld vill kyrkan 
vara ett tecken på en gemenskap 
som har sin grund i den enhet 
som finns i Gud treenig 
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Nej! Det nya samfundet Equmeniakyrkan är ingen sekt.  

En sekt innebär en exklusivitet och en elit som kontrollerar vem som är med 

och vem som är utanför. Vi är en del av en tvåtusen år gammal rörelse vars tro 

har prövats, testats och utmanats om och om igen och vars budskap står fast. 

Livet är meningsfullt därför att det är skapat av Gud. Samtidigt hotas skapelsen 

av ondska, splittring och död. Det skiljer människan från Gud. Alla föds in i en 

kluven värld och har del i både det onda och det goda i tillvaron. Gud blev män-

niska i Jesus. Han förkunnar inklusivitet och frihet i Guds rike, besegrar splitt-

ringens och dödens makt samt återupprättar människan och skapelsen. Genom 

den korsfäste och uppståndne Kristus, den nya skapelsens förstfödde och Guds 

sanna avbild, öppnas vägen till nytt liv.  Vi som kyrka har ett ansvar att hjälpa 

alla som vill förstå detta budskap mer och leva ut det.  Våra dörrar är alltid öppna 

för alla som är nyfikna och vill uppleva budskapet om Guds omfattande gemen-

skap. Välkomna!  

Texten på framsidan är hämtad från “Teologisk grund för Equmeniakyrkan”.

Är vi en sekt?
TexT: Derek WALLeS
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Tidning: Nr 1 2015 • Årgång 49

FoTo s.1:  Frida Dahlén

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

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

Kontakt
Fastan - 

en ny rytm i livet
Under fastan ger man upp 

saker så att man kan fylla 

sig med det som är viktigast.  

Som en kristen kyrka är Bibeln 

viktig för oss om vi vill förstå 

och följa Gud i våra liv.  Det är 

därför vi vill uppmuntra ALLA att 

läsa genom alla fyra evangeli-

erna under fastan.  Om vi börjar 

med Matteus sen Markus, Lukas 

och Johannes och läser två ka-

pital varje dag från dagen efter 

askonsdag (19/2) till påsk-        

afton  (4/4) då hinner vi genom 

alla fyra.  Det innebär 46 dagar 

av rymliga läsningar.  De flesta 

predikningar på söndagarna   

under fastan kommer att  påver-

kas av texterna vi har läst under 

veckan.  Vi kommer också att 

ha olika diskussionsgrupper un-

der fastan och de hoppas vi att 

många vill vara delaktiga i. 
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December
Vecka 51 - kyrkVärdsgrupp 4

17 On  14:00 Dagträff
           Julens sånger
            DanInge Olsson
            Arne Dahlström
            Lars-Åke Martinsson

21 Sö  10:00 Julkrubba   
            Söndagsskolan 

Vecka 52 - kyrkVärdsgrupp 5

28 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst
  Derek Walles 

Januari         

Vecka 1 - kyrkVärdsgrupp 5

4 Sö  15:00 Julfest
  Bildvisning, fika, andakt 

Vecka 2 - kyrkVärdsgrupp 6

11 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst
  Julie Andersson 

Vecka 3 - kyrkVärdsgrupp 6

14 On  13-16 Onsdagscafé
           Start för vårens 
            onsdagscaféer

18 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst
 Mingelfika från kl 17
           Maria Kullberg
           Dan Inge Olsson           
           Tillsammanskören         

Vecka 4 - kyrkVärdsgrupp 7

21 On  14:00 Dagträff
           Ingalill Svensson     
            sång och vittnesbörd

PROGRAM

Julkonsert 
Juldagen kl 18 

Körsångare, solister 
och musiker. 

Bengt Johansson, flöjtmusik 
Musikalisk ledning: 

Dan inge Olsson

Biljettförsäljningen startar 
söndagen den 7 december kl 13:00 
i Tureholmskyrkans foajé samt på 

telefon 0451-60236. 
Biljetter finns sedan till försäljning 

under december i samband 
med gudstjänsterna  samt 

på expeditionen tisdagar och 
onsdagar kl 9-12. 
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24 Lö  18:00 Equmenia   
           Tureholmskyrkans årsmöte
 Måltid, anmälan
           Flickornas afton

25 Sö  10:00 Gudstjänst
           Derek Walles
            Bröderna

Februari 

Vecka 5 - kyrkVärdsgrupp 7

1 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst  
 Församlingens årsmöte
 Derek Walles
           Kyrklunch, anmälan

Vecka 6 - kyrkVärdsgrupp 8

8 Sö  10:00 Gudstjänst  
           Torgny Veibäck
           Christina Lind Halldén

Vecka 7 - kyrkVärdsgrupp 8

15 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst
 Mingelfika från kl 17
           Derek Walles
           Dan Inge Olsson
           Tillsammanskören 

Vecka 8 - kyrkVärdsgrupp 1

18 On  14:00 Dagträff
 Trons förändring i livets  
           olika åldrar
           Nisse Norén

22 Sö  10:00 Gudstjänst
           Derek Walles
            Gun-Mari Lingman, dans

 
Mars 

Vecka 9 - kyrkVärdsgrupp 1

1 Sö  10:00 nattvardsgudstjänst
           Lasse Svensson, kyrkoledare   
            i Equmeniakyrkan

                        

Vecka 10 - kyrkVärdsgrupp 2

 

8 Sö  10:00 Gudstjänst
           Kent Egging   
           Systrarna
                                
Vecka 11 - kyrkVärdsgrupp 2

15 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst
           Mingelfika från kl 17
            Derek Walles
            Ungdomskören    
            Konfirmander
                            
           

Församlingsafton 
lördagen 7 mars kl 17 

Välkommen till en kväll för hela 
församlingen! 

Vad tror du?
Mat, gemenskap, samtal och 

andakt. 

Anmälan till expeditionen 
senast den 3 mars. 
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Vecka 12 - kyrkVärdsgrupp 3

18 On  14:00 Dagträff
            Knep och knåp
            Marisete och Maggan

22 Sö  10:00 Equmeniagudstjänst  
 Derek Walles   
           Equmeniagrupperna
           Konfirmander 
                         

Vecka 13 - kyrkVärdsgrupp 3

29 Sö  10:00 Cafégudstjänst med        
 Vårmarknad     
           Bröderna
           se sid 8 

April         

Vecka 14 - kyrkVärdsgrupp 4

Vecka 15 - kyrkVärdsgrupp 4

12 Sö  10:00 Gudstjänst
           Derek Walles
            Kvarten
         
Vecka 16 - kyrkVärdsgrupp 5

15 On  14:00 Dagträff
 Minns du sången
           Dan Inge Olsson
           
19 Sö  18:00 Kvällsgudstjänst
 Mingelfika från kl 17
           Dan Inge Olsson
           DIO band

Vecka 17 - kyrkVärdsgrupp 5

            Församlingsdag
söndagen 26 april

Vi träffas på Åhusgården för 
en inspirationsdag tillsammans 

med församlingarna i 
Hässleholm, Knislinge, 

Kristianstad, Nävlinge/Rickarum, 
Osby och Vinslöv. 

Hur kan vi vara en  
missionerande församling? 

Riksevangelist 
Per Alfredsson medverkar

Tid kl 11-17

Info om anmälan kommer 
senare

Boka dagen! 

Påsken i Tureholmskyrkan 
Skärtorsdagen kl 19

Getsemanestund 
Vi läser Skärtorsdagens 

bibeltexter, sjunger och firar 
nattvard tillsammans.

Långfredagen kl 19
Gudstjänst

Långfredagens budskap i sånger, 
texter, musik och dans. 

Derek Walles, Sara Ruddock, 
Emma Olsson och Frida Dahlén. 

Se sid 8

Påskdagen kl 10 
Gudstjänst

Derek Walles, Dan Inge Olsson, 
Tillsammanskören.
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Vecka 18 - kyrkVärdsgrupp 6 Vad betyder tron 
för dig?

När jag och mina systrar gick i 
söndagsskolan som små förstod jag 
egentligen inte vad tro handlade om. I 
vuxen ålder har jag varit en sökare men 
inte riktigt förstått vad jag sökte efter.
Det var först när jag mötte Eva och 
hon tog med mig till Tureholmskyrkan 
som jag förstod vad jag sökt efter. Att 
komma till församlingen här i Sösdala 
förlöste mig helt. Församlingen här tog 
emot mig och jag kände en villkorslös 
kärlek strömma emot mig. Här hör jag 
hemma! 

Att ha en tro som bär såväl i motgång 
som i medgång betyder allt för mig. 
Nu är jag aldrig ensam mer, att ha en 
vän som stöttar, hjälper och leder mig 
det är värt allt i mitt liv. Jag vet att Gud 
älskar mig precis som jag är. Ingenting 
är för stort eller för litet att be om. Att 
ha den tro jag har idag har gjort mig 
hel och dopet var självklart för mig.       
I Guds famn vilar jag tryggt!

Käte Dahl Larsson

medlem i 
församlingen 
sedan 2013

Valborg på Skoghus
torsdagen 30 april

Paul Biktor Börjesson &                   
Bröderna  Kalamazoo                

Derek Walles  
Tillsammanskören

Från kl 18:30 Café, korvgrillning

kl 20:00 Gudstjänst

ca 21:45 Samling vid brasan 
Vårtal, körsång

En inspirerande gudstjänst med 
Paul och hans två gitarrer. 

Blandat svenska och 
engelska sånger, lite singer-

songwritermaterial, hymner och 
lovsånger som man kan delta i.

Varmt välkommen!
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Sara ruddock
Sara Ruddock är dansare, 
koreograf och pedagog och 
utbildad främst vid Dans- och 
Cirkushögskolan. Hon kommer 
ursprungligen från Örebro men är 
nu baserad i Stockholm.

Hon har sedan 2002 jobbat som 
dansare med flertalet koreografer, 
ex. Deborah Hay (USA). Under 
senare år har hon mestadels 
arbetat med egna koreografiska 
projekt i samarbete med andra 
scenkonstnärer och som 
solodansare. 

“För mig är dansen en 
uttrycksform som liknande musik 
kan nå bortom orden, och kan 
beröra intuitivt och på ett djupare 
plan. Dansen - rörelsen och 
kroppen, har för mig en självklar 
plats i mötet med Gud både i min 
vardag och i kyrkorummet.”  

Sara medverkar i långfredagens 
gudstjänst i Tureholmskyrkan.

Det kontantlösa 
samhället... 

...är inte riktigt här än, men 
utvecklingen går sakta men 
säkert dithän. I vår kyrka har vi 
sen en tid tillbaka en kortautomat 
som gör att du kan ge en gåva 
till vårt arbete med hjälp av 
ditt bankkort. Det finns också 
möjlighet att sätta in din gåva på: 

bankgiro 454-4755 
Vi är tacksamma för alla gåvor 
som skänks till kyrkans arbete, 
och väljer du dessutom att ge 
din gåva på annat sätt än med 
kontanter underlättar det vår 
hantering av pengarna och 
minskar våra kostnader.

Vårmarknad
söndagen 29 mars

I samband med gudstjänsten 
firar vi våren med försäljning 
av diverse bakverk, hantverk 
av olika slag och mycket mera. 
Något gott att äta och vackert att 
se. 

Välkommen att bidra med något 
om du har möjlighet!
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UNG
Tisdag
KONFIRMATION 
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

Ungdomsalpha 
från ÅRSKURS 9

kl. 19.00 - 21.00
Derek Walles tel. 602 36
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Musiklekis 

Vi träffas 
på onsdagar 

varannan 
vecka.  

Hej barn, hej barn,       
välkomna hit! 

Rörelse, ramsor, sång,         
dans och glädje! 

Barn (2-6 år) och föräldrar 
tillsammans.  
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Foto: 
Marisete 
Martinsson   

Anmälan 
till Ulrika 
Persson
på tel  

070 5089847  



Mer information hittar du på:

www.tureholmskyrkan.se

Vad skulle du säga till Jesus 
om han kom gående i byn?

Thomas Lingman:

Det vet jag faktiskt inte på rak arm. Jag skulle nog bli 

mållös. Men jag tänker på en sång som heter “I can 

only imagine” med MercyMe och som handlar precis 

om detta. Den finns på Spotify - lyssna på den. 

Sune Jonsson:

Jag tror han skulle ha en kärleksfull blick, och jag tror 

jag skulle känna igen honom. Det är ju honom jag har 

bett till och fått hjälp av. Jag har till exempel blivit helad 

två gånger.  

Emelie Ånskog:

Jag skulle hellre lyssna. 

Lo Ånskog:
Hej! Vill du ha ett hallon? 


