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Du finns i varje människa, blir ett hopp för oss.
Du finns och lever här och nu, möter oss och ger
oändlig kärlek, liv av ditt liv,
liv att dela med varandra.

www.tureholmskyrkan.se

Storytelling
Text: KARIN WEBER

Det sägs att en vecka av tidningen New York Times innehåller mer information
än de flesta människor på 1900-talet fick under hela sitt liv. Mycket av den informationen blir bortglömd. Men vad händer när vi säger, ”Låt mig berätta en
berättelse för dig.” Alla öron piggnar till. Vi tycker om berättelser. De är roliga
att lyssna till och lätta att komma ihåg. Vi kan identifiera oss med karaktärerna.
Berättelserna går rakt in i hjärtat medan diagram och översikter ofta bara blir
kunskap i huvudet. Berättande är ett icke hotfullt sätt att kommunicera.
4,5 miljarder människor lär sig muntligt. Det inkluderar många av oss här i
Europa. Berättandet är en stor anledning varför det är så. Men berättelser är
också det bästa sättet att lära känna varandra; vilka vi är, vad vi har för erfarenheter och vad vi tror på. Berättelserna behöver delas för att de kan ändra våra
perspektiv och även våra liv.

Karin Weber arbetar för organisationen “Ungdom med uppgift” i Nederländerna. Hon föreläser om hur berättande skapar relationer.
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Liknelser
under sommaren
Sommarens kvällsandakter på
söndagar kl 18 kommer formas
kring några av Bibelns mest populära berättelser; Jesus liknelser.
Nelsons bibellexikon definierar
en liknelse som en kort, enkel
berättelse som är utformad för
att förmedla en andlig sanning
eller moralisk lära.
innehåller
eller

ett

Liknelsen

ofta en jämförelse
exempel

taget från

vardagliga händelser. Jesus vill
inspirera oss att uppmärksamma det gudomliga i vår vardag.
Följ med på vår resa genom
liknelserna även om ni ligger på
stranden eller jobbar på kontoret.

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
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
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Tidning:

Nr 2 2016 • Årgång 50

Foto s.1:

Emelie Ånskog

TEXT S.1:

Johanna Olander

Foto s.2:

Frida Bäckström

Tryck:

Skilltryck AB, Skillingaryd

Layoutmall:

Mattias Lager, add:kolon

EQUMENIAS kassör
Anna-Lena Grimberg
Bankgiro		
Lägerkonto (bg):
Skoghus, fritidsgård
Bokning		

18321
619 - 4898
599 - 5089
600 37

3

PROGRAM
vecka 18 - Kyrkvärdsgrupp 3

Valborg på Skoghus
lördagen 30 april
Från kl 18:30 Café, korvgrillning
kl 20:00 Gudstjänst
Musik av For you från Jämjö
Predikan av
Michaela Tersmeden, Jämjö
ca 21:45 Samling vid brasan
Vårtal av Ingrid Ohrberg
Körsång av Tillsammanskören
ca 22:30 Musik med
Berg Holmgren

6 Fr- Konfirmationsläger
8 Sö på Olsängsgården
8 Sö 10:00 Gudstjänst
”Hjälparen kommer”
Ivar Ekh
Dan Inge Olsson
vecka 19 - Kyrkvärdsgrupp 4

15 Sö 10:00 Equmeniaavslutning
på Skoghus
vecka 20 - Kyrkvärdsgrupp 4

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

22 Sö 10:00 Konfirmationshögtid
Konfirmander och ledare
medverkar

22 Sö 18:00 Konsert med
Glenn Wish

Maj
Vecka 17 - Kyrkvärdsgrupp 3

1 Sö 10:00 Nattvardsgudstjänst
”Bönen”
Derek Walles
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Arr: Glenn Wish
För biljettförsäljning se
lokaltidning

Vecka 21 - Kyrkvärdsgrupp 5

28 Lö 9:00 Arbetsdag i kyrkan
29 Sö 18:00 Kvällsgudstjänst
Fika från kl 17
Tema: Kristina från Duvemåla
Christina Lind Halldén
Rune Lindqvist
se baksidan

Onsdagscaféerna
har uppehåll under juni, juli och
augusti.
Välkommen åter onsdagen den
7 september!

Juni
vecka 22 - Kyrkvärdsgrupp 5

5 Sö 10:00 Nattvardsgudstjänst
”Kallelsen till Guds rike”
Derek Walles

vecka 25 - Kyrkvärdsgrupp 7

Midsommar på Skoghus
Knytkalas
fredagen 24 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 gemensamt
knytkalas.
Tillsammans skapar vi en fest
där vi delar berättelser och
sång och musik
med varandra.

Juli
vecka 26 - Kyrkvärdsgrupp 7

3 Sö 18:00 Sommarandakt
“Huset på klippan”

vecka 23 - Kyrkvärdsgrupp 6

vecka 27 - Kyrkvärdsgrupp 8

12 Sö 10:00 Friluftsgudstjänst på
Skoghus

10 Sö 18:00 Sommarandakt
“Såningsmannen och

”Förlorad och återfunnen”
Dan-Inge Olsson
Systrarna
vecka 24 - Kyrkvärdsgrupp 6

jordmånerna”

vecka 28 - Kyrkvärdsgrupp 1

17 Sö 18:00 Sommarandakt
“Den barmhärtige samariern”

19 Sö 10:00 Gudstjänst 		
”Jesus och liknelserna”
Derek Walles
Vilma Grimberg och
Doreen Walles

vecka 29 - Kyrkvärdsgrupp 2

24 Sö 18:00 Sommarandakt
“Den förlorade sonen”
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vecka 30 - Kyrkvärdsgrupp 3

31 Sö 18:00 Sommarandakt
“Den rike och hans lador”

Augusti
vecka 31 - Kyrkvärdsgrupp 4

7 Sö 18:00 Sommarandakt
“Senapsfröet”
vecka 32 - Kyrkvärdsgrupp 5

14 Sö 10:00 Gudstjänst 		
”Friheten i Kristus”
Frida Dahlén
Hanna Lingman och
Emma Olsson
vecka 33 - Kyrkvärdsgrupp 5

19 Fr 18:30 Kräftskiva på Skoghus
Arr: Equmenia
Anmälan

21 Sö 10:00 Gudstjänst
”Medmänniskan”
Derek Walles
Henrietta Adamsson Eryd
vecka 34 - Kyrkvärdsgrupp 6

28 Sö 10:00 Cafégudstjänst
Färdväg - en resa tillsammans
i församlingsutveckling
Bengt Åkesson
Derek Walles
Söndagsskolestart
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September
vecka 35 - Kyrkvärdsgrupp 6

Equmeniagrupperna
startar!
Välkommen till Minikören,
Söndagsskolan, Scout,
Ungdomskören, Tonår och
Konfaträff.
Information om grupperna hittar
du i kyrkan eller på vår hemsida.

4 Sö 10:00 Nattvardsgudstjänst
”Ett är nödvändigt”
De nya konfirmanderna
välkomnas!
Derek Walles
vecka 36 - Kyrkvärdsgrupp 7

11 Sö 10:00 Gudstjänst
”Döden och livet”
Sven-Ove Svensson
Dans av Gun-Mari Lingman
och vänner
vecka 37 - Kyrkvärdsgrupp 7

18 Sö 10:00 Församlingsdag
på Skoghus
se sid 8
Vecka 38 - Kyrkvärdsgrupp 8

21 On 14:00 Dagträff
“Bröllop i Pakistan”

Kaaren Magnin Andersson

KONFAS
- Konfirmation på ett
nytt sätt
Equmeniakyrkan och
Equmenia i Region Syd varvar
konfirmationsläsning i den egna
församlingen med gemensamma
samlingar för hela regionens
konfirmander.
Konfirmationstiden börjar i
september och sen konfirmeras
man ett år senare. Efter
första året har du möjlighet
att delta i ytterligare tre år
av ungdomssamlingar och
bibelstudier som avslutas med en
resa till Taizé i Frankrike. Kristen
tro är en vandring med Jesus och
KONFAS är en unik möjlighet att
bygga en relation med Gud och
andra som räcker in i framtiden!
Om du vill konfirmeras i
Tureholmskyrkan anmäl
dig så snart som möjligt till
info@tureholmskyrkan.se.
Vi har begränsat antal platser.

Vad betyder tron
för dig?
När jag tänker på min tro slutar det
ofta med huvudvärk. Tro är ett aktuellt
ämne i mitt liv, speciellt nu när jag går
på Konfa. Tro är för mig, när jag kan
tvivla men ändå vara kvar.
					
Felicia Martinsson
(till vänster på bilden)

För mig innebär tro att man sätter tillit
till Gud. Att hela tiden ha någon man
vet aldrig sviker, som finns där alla
dagar och kan lämna över allt till. Inte
bara när det är svårt, utan också när
man är glad.
					
Sigrid Grimberg
(till höger på bilden)

7

Församlingsdag på Skoghus
söndag 18 september kl 10-17
Vi träffas för en dag med gudstjänst, söndagsskola,
lunch, workshop, fika och andakt. Sång av Bröderna
och Systrarna. Övning kl 9 om du vill vara med och
sjunga.

Är Sösdala en del i Guds plan för världen?
Lars Mörling, utlandsarbetare i Egypten under 13 år och pastor till flera
multietniska församlingar i Stockholm, kommer predika och dela med
sig av sina erfarenheter och upplevelser. Information om anmälan anslås
i Tureholmskyrkan.

Equmeniakyrkans integrationsarbete
Jag heter Eva Kunda Neidek och skall arbeta
för Equmeniakyrkan. Jag skall ta ett särskilt
ansvar för att skapa en överblick över stöd- och
integrationsarbeten för nyanlända flyktingar
som görs i våra församlingar idag, och fungera
som stöttande resurser i detta arbete. Min
samordnartjänst är en projekttjänst i ett år på
halvtid.
I min tjänst kommer jag att resa runt mycket i regionen, samt ha min
bas i regionens lokaler i Lund. Utöver den basen är min önskan att ha
en kontinuerlig kontakt och att finnas närvarande i en av regionens
församlingar som redan har ett arbete för dessa frågor.
Jag är tacksam att Tureholmskyrkan i Sösdala har öppnat upp sina
portar för mig, och som det ser ut nu kommer jag att ha ambitionen att
besöka församlingen en dag i veckan.
Min bakgrund inom Equmeniakyrkan är som diakon, vilket jag
ordinerades till 2012. Utöver mitt arbete i kyrkan är jag yrkesverksam
som professionell körledare och musiker.
Tack för förtroendet!
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UNG

Tisdag Torsdag
KONFATRÄFF
kl. 15.00 - 17.00

Derek Walles tel. 602 36

SCOUT
från ÅRSKURS 2

kl. 18.00 - 19.15

Leif Davidsson tel. 604 47

Onsdag Fredag
MINIKÖREN
planerar att starta upp igen
till hösten om intresse finns!

kl. 17.00-18.00
Om du går i förskoleklass
upp till klass 3 och skulle
vilja vara med och sjunga,
hör av dig till
Agneta Olsson
tel. 0708 869342

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

Söndag
SÖNDAGSSKOLA
på gudstjänsttid
Anna-Lena Grimberg tel. 183 21
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Konfa
Glimtar från årets
konfirmationsläsning
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Foto:
Marisete
Martinsson

“Att lära känna dig är min längtan, att lära känna dig.
Att komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är.
Du är min Far och jag är ditt barn, jag vet att du älskar mig.
Va´ i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig.”
Bo Järpehag

Är du
intresserad
av att
konfirmeras
i Tureholmskyrkan?
Se mer
info s 7.
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Kristina från Duvemåla
söndagen 29 maj kl 18:00
“Hemma, var ligger det nånstans?”
Texten är hämtad från en av sångerna
ur Kristina från Duvemåla vars innebörd är lika aktuell idag, på grund av
flyktingsituationen, som då när drygt
1 miljon människor lämnade Sverige
för en förhoppningsvis bättre framtid
långt, långt hemifrån.
Två av alla dessa utvandrare var min
farfars föräldrar och jag som alltid
älskat musikaler kommer att tillsammans med Rune Lindqvist vid flygeln
framföra sånger från Kristina från
Duvemåla och berätta deras historia.
En berättelse om kärlek, om drivkraft
och om en oerhörd hemlängtan.
Christina
Lind Halldén

Mer information hittar du på:

www.tureholmskyrkan.se

