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Herre, led oss nu vidare
Vi vill lyssna till dig Gud 
Låt oss se med dina ögon
så vi med våra liv kan bära frukt 
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“14 dagar av ren glädje under hela mitt liv…“ 

Så skrev en gammal rik och berömd spansk härskare i sitt stora slott under 

1000-talet. Han hade allt men inget. Tusen år senare, år 2009, gjorde University 

of Rochester i USA en undersökning där de följde upp 147 examinerade studenter 

för att undersöka om studenterna uppfyllt sina uttryckta mål. Några hade inre 

mål som djupa, bestående relationer. Andra hade yttre mål som att uppnå beröm-

melse och rikedom. Forskarna fann att de med inre mål upplevde mer glädje 

medan de med yttre mål upplevde mer negativa känslor, som skam och rädslor. 

Vad är det vi prioriterar i våra liv? Det mest dyrbara vi har är vår tid. Verksam-

heterna i Tureholmskyrkan har relationerna till vår nästa i centrum. Det är vårt 

inre mål och för att uppnå det behöver vi dela vår tid. Vi erbjuder verksamheter 

som ger vuxna, ungdomar och barn från alla bakgrunder ett värde, ett samman-

hang och en gemenskap. Allt vi gör för andra år efter år är beroende av gåvor och 

ett ideellt engagemang. Det har gett mycket mer än 14 dagar av sann glädje och 

vi tror att det kan ge ännu mer. 

Sann glädje
TexT: Derek WALLeS



3

Tidning: Nr 2 2015 • Årgång 49

oMSLAg:  Text: Thomas Hellsten      

FoTo S.1-3:  Emelie Ånskog

FoTo S.5,12:  Marisete Martinsson 

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  
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

Sommarandakter  
“Så låt min själ i Andens hägn 

få växa alla dagar den sommar 

som av nåd jag får. Gud, låt mig 

bära frukt i år, den frukt som dig 

behagar.” 

(P.Gerhardt, Psalm 200:7) 

Temat för årets sommar-

andakter är Andens frukt. Varje 

söndag från den 28 juni till den 

2 augusti träffas vi kl 18 för en  

andaktsstund.  Även gudstjänst-

erna 14 juni, 9 augusti och 16 

augusti kommer att ha Andens 

frukt som tema.  Välkommen!
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Maj

Vecka 18 - kyrkVärdsgrupp 6

1 Fr-  Konfirmationsläger              
3 Sö    på Olsängsgården

3 Sö  10:00 Nattvardsgudstjänst  
 Kent Egging
           
Vecka 19 - kyrkVärdsgrupp 6

10 Sö  10:00 Equmeniaavslutning    
 på Skoghus
 Tema: Superhjältar

Vecka 20 - kyrkVärdsgrupp 7

17 Sö  10:00 Konfirmationshögtid  
   Konfirmander och ledare   
           medverkar

Vecka 21 - kyrkVärdsgrupp 7

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

24 Sö  13:00 Workshop om               
 gudstjänst och musik
 se sid 8
           
           18:00 Kvällsgudstjänst
           Mingelfika från kl 17
           Derek Walles
           Deltagare från workshopen

PROGRAM
Valborg på Skoghus

torsdagen 30 april

Paul Biktor Börjesson &                   
Bröderna Kalamazoo                

Derek Walles  

Från kl 18:30 Café, korvgrillning

kl 20:00 Gudstjänst

ca 21:45 Samling vid brasan 
Vårtal av Emelie Ånskog    

Tillsammanskören

En inspirerande gudstjänst med 
Paul och hans två gitarrer. 

Varmt välkommen!
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Vecka 22 - kyrkVärdsgrupp 8

           

Juni

Vecka 23 - kyrkVärdsgrupp 8

7 Sö  10:00 Friluftsgudstjänst  
 på Skoghus med nattvard
 Dan Inge Olsson 
           Trio DIO

Vecka 24 - kyrkVärdsgrupp 1

14 Sö  10:00 Gudstjänst  
           “Andens frukt - kärlek”                        
           Derek Walles
           Frida Dahlén & Emma Olsson

Vecka 25 - kyrkVärdsgrupp 1

Vecka 26 - kyrkVärdsgrupp 2

28 Sö  18:00 Sommarandakt
 “Andens frukt - glädje”

                      

Juli

Vecka 27 - kyrkVärdsgrupp 3

5 Sö  18:00 Sommarandakt
 “Andens frukt - frid”
           
Vecka 28 - kyrkVärdsgrupp 4

12 Sö  18:00 Sommarandakt
 “Andens frukt - tålamod”

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! 

Onsdagscaféerna 
har uppehåll under juni, juli och 

augusti. 
Välkommen åter onsdagen den 

3 september!

Sösdaladagarna  
lördagen 30 maj  
Bakluckeloppis                                  

Vernissage med Ingrid 
Ohrbergs konstelever                                

Café

söndagen 31 maj  
Gudstjänst kl 10                       

med Derek Walles och 
Gun-Mari Lingman dans                       

Konstutställning                           
Visning av altartavlan                   

Kaffeservering

Se baksidan för mer information
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Vecka 29 - kyrkVärdsgrupp 5

19 Sö  18:00 Sommarandakt
 “Andens frukt - vänlighet”

Vecka 30 - kyrkVärdsgrupp 6

26 Sö  18:00 Sommarandakt
 “Andens frukt - godhet”

Augusti

Vecka 31 - kyrkVärdsgrupp 7

2 Sö  18:00 Sommarandakt
 “Andens frukt - trohet”
           
Vecka 32 - kyrkVärdsgrupp 8

9 Sö  10:00 Nattvardsgudstjänst      
           “Andens frukt - mildhet” 
           Derek Walles 
           Sigrid Grimberg, piano                             

Vecka 33 - kyrkVärdsgrupp 8

16 Sö  10:00 Cafégudstjänst      
           “Andens frukt -  
           självbehärskning” 
           Marisete Martinsson
           Margareta Martinsson
           

Vecka 34 - kyrkVärdsgrupp 1

23 Sö  10:00 Gudstjänst
 Derek Walles  
           Kvarten 
           Söndagsskolestart

  
                              

Vecka 35 - kyrkVärdsgrupp 1

30 Sö  10:00 Gudstjänst
 Derek Walles  
           Bröderna Larsson
           

September       

Vecka 36 - kyrkVärdsgrupp 2

3 On  13:00 Onsdagscafé    

6 Sö  10:00 Nattvardsgudstjänst
 De nya konfirmanderna    
           välkomnas! 
           Derek Walles
           
Vecka 37 - kyrkVärdsgrupp 2

13 Sö  10:00 Gudstjänst
 Britt-Marie Kaldeus  
           Gustavsson 
           Perssons

            
            

 Equmeniagrupperna 
startar! 

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

Information om 
grupperna hittar 
du i kyrkan eller 
på vår hemsida.   
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Vad betyder tron 
för dig?

Jag skulle kunna sammanfatta trons 
betydelse i mitt liv med tre ord: 
trygghet, hopp och kärlek. Redan 
som barn lärde jag mig att lita på Gud 
eftersom Han vet vad som är bäst 
för mig. I vardagen fanns Han med i 
uttryck som ”Gud välsigne dig” som 
jag fick höra från mina föräldrar och 
äldre släkt varje gång vi möttes. Från 
mitt hjärta, svarade jag ”Amen”. När 
min mamma stod och vinkade adjö 
till alla sina 14 barn efter en helg på 
besök, och någon frågade om hon 
skulle stanna hemma ensam, svarade 
hon: ”Nej, här stannar vi, Gud och 
jag”. Det är den tryggheten, tillit, hopp 
och kärlek som jag bär med mig och 
vill föra vidare till alla runtomkring mig. 

Idag tillhör jag en varm och 
välkomnande församling, som har 
blivit min stora familj här i Sverige. 
Umgänget och gemenskap i Guds 
namn stärker min tro och mitt jag. 
Jag är trygg, älskad och bär med 
mig hoppet om ett underbart liv efter 
döden. Jag tror!

Marisete Martinsson

medlem i 
församlingen 
sedan 2009

 Konfirmation 2015-16 
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 6 september 
hälsar vi den nya klassen 

välkommen!

Utflykt till 
Betlehemskyrkan i 

Göteborg
söndag 20 september

Vi fyller en buss och åker till 
Göteborg! Ungdomskören och 
Tillsammanskören sjunger på 

gudstjänsten i Betlehemskyrkan 
kl 11. Efter gudstjänsten 

finns tid att strosa runt i stan.                
Alla är välkomna att följa med i 

mån av plats.
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Workshop om gudstjänst 
och musik 

söndagen 24 maj kl 13

med Stephen Kelly och 
Linda Nelson Nordh                                                       

från North Park University och 
Willow Creek Church, Chicago, 

USA

“Tillbedjan som reflekterar 
mångfalden och gemenskapen 
i Guds rike” är temat för vårens 
workshop. Den består dels av en 
föreläsning om hur vi kan tillbe 
Gud genom gospelmusik och 
andra uttrycksätt, dels genom 
att praktiskt sjunga och spela 
tillsammans.

Eftermiddagen avslutas med en 
kvällsgudsjänst kl 18 då Stephen 
och Linda medverkar, tillsammans 
med deltagare från workshopen.

Kostnad: 50 kr

Anmäl dig eller din grupp till Derek 
Walles. 

Språkkväll 
onsdagar kl 18:30-20:00

Är du nyanländ i Sverige och vill 
träna på att prata svenska?

Språkkvällarna är ett tillfälle att 
praktisera språket och få hjälp 
av svensktalande personer.  Vi 
skapar en trygg och respektfull 
miljö där alla kan vara med 
oavsett ålder, ursprung, religion 
eller politisk ställning mm. Ingen 
anmälan krävs. Sista träffen 
innan sommaren är den 27 maj.

Alla är välkomna!

Tureholmskyrkan                          
- en ideell organisation 

Tureholmskyrkan är en ideell 
organisation och verksamheten 
vi bedriver i Sösdala bland barn, 
unga och äldre finansieras till 
absolut största delen genom 
gåvor. Under början av året hade 
församlingen en tuff ekonomisk 
situation, men genom gåvor ser 
det återigen lite bättre ut. Men vi 
är beroende av er hjälp för att i 
framtiden kunna fortsätta vårt 
arbete. Hoppas du vill ge ett litet 
bidrag, i pengar eller tid. Sätt 
gärna in din gåva på:

bankgiro 454-4755               
eller via betalkort i kyrkan 
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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

Stort tack till alla som varit                        
involverade i 

ungdomsalpha!
Vi funderar på att erbjuda                           
en alphakurs under våren 2016.     
Välkommen att vara med oss då!
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Ungdomskören 

Några gånger per termin medverkar 
vi på gudstjänster och konserter i 
Tureholmskyrkan. Ibland sjunger 

vi i kyrkor på andra platser.   

- för Dig som går i sexan och uppåt 
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Foto: 
Mark Andrews 
Marisete 
Martinsson   

Välkommen 
att vara med!   



Mer information hittar du på:

www.tureholmskyrkan.se

Sösdalahelgen 30-31 maj 
Sösdaladagen, lördagen 30 maj
Aktiviteter mellan kl 10:00-16:00 i Vannaröds slottspark.

I Tureholmskyrkan:
Bakluckeloppis kl 10:00 – 14:00 på Tureholmskyrkans parkering. Vi ställer oss 

på parkeringen och säljer vitt skilda saker. All förtjänst går till Tureholmskyrkans 

verksamheter! Anmäl dig till expeditionen (0451-60236) om du skulle vilja sälja 

för att hjälpa kyrkan.  

Caféet är öppet inne i kyrkan 10:00 – 16:00

Vernissage kl 10:00 – 14:00 med Ingrid Ohrbergs konstelever.  

Utställningen av årets tavlor pågår 30/5 – 10/6

Sösdalarundan, söndagen 31 maj
Diverse aktiviteter i och runtom Sösdala.

I Tureholmskyrkan:
Gudstjänst kl 10:00 med Derek Walles och 

Gun-Mari Lingman, dans.

Konstutställning och kaffeservering 

efter gudstjänsten mellan kl 12:00 – 15:00 

Visning av altartavlan kl 13, 14 och 15

 


