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Där vi går följer oss
det hopp som kan hela sår.
Av livets skärvor gör du
något helt på nytt.

En ny tid

Text: Marisete Martinsson

När ett nytt år närmar sig, blickar vi tillbaka och ser, minns och känner allt vi har
gått igenom. 2020 har varit ett år av utmaningar, oro och svårigheter, men också
av glädje, hopp och lycka! Det är lätt att enbart minnas det jobbiga, sucka över
ensamheten som pandemin har dragit med sig, beklaga sig över det man inte har
fått göra, eller enbart se sorgen som överskuggade vår värld. Det sägs att det vi
saknar tar större plats i våra liv än det vi har… Det innebär att t.ex. saknaden av
en kram tar större plats än glädjen vi får av att få en kram. Med det sagt, oavsett
hur mycket gott vi fått uppleva under året, kommer avsaknaden av vardagen som
den en gång var ta större plats i vår berättelse.
Som kristen och som den optimist jag är, vill jag
minnas året som gick med tacksamhet och hopp
om en bättre tid. Tänk att jag, och du som läser
detta finns kvar! Jag vill minnas stunden när farten
på vardagen bromsades in, ganska abrupt för min
del och vi blev lite stumma av vetskapen om att vi
behövde ställa in och tänka om. Så småningom
sjönk stressnivån på något sätt och det blev ok att
vara hemma när man var lite förkyld och kraven
på att man skulle gå på gymmet och på alla andra
föreningar man var involverad i försvann.

Oavsett hur
mycket gott vi fått
uppleva under
året, kommer
avsaknaden av
vardagen som
den än gång var
ta större plats i
vår berättelse.

Idag saknar vi och har, på nytt, fått lära oss att uppskatta närheten till dem vi
älskar. Vi står inför ett nytt år som många av oss längtat till, med hoppet om att det
kanske ser annorlunda ut? Kanske har mänskligheten hunnit hitta en lösning på
pandemin?

Gud visar gång på gång att Han kan använda det
trasiga och slitna till något bra. Jag minns
berättelsen om den trasiga krukan. Den användes,
tillsammans med en annan kruka, för att hämta
vatten. Mannen fäste en kruka i varje ände av en
pinne som han bar på axlarna. Den trasiga krukan
var så ledsen för att den tappade mycket vatten
längs vägen och när de kom fram till huset hade den
nästan inget vatten kvar. Men mannen berättade att
han var så tacksam för att den vattnade blommorna
längs vägkanten så att det blev så fint. Berättelsen
handlar om att man är värdefull trots sina brister,
och att Gud använder sprickorna som uppkom i
krukan till något gott. Hans förmåga att återvinna
och återskapa syns i naturen vid varje årstid. Att
några växter måste dö och gå ner i mörkret för att
sedan komma tillbaka på våren med den mest
spektakulära grönskan är naturens sätt att påminna
oss om att det finns hopp… Ibland behöver också vi
få uppleva mörkret för att uppskatta ljuset fullt ut.
Så nu blickar vi fram i närmsta framtid och ser
hoppet. Hopp om en framtid där det nya ”normala”
har etablerat sig och allt känns som vanligt. Jag ser en
framtid där Gud återskapat en värld av det som finns
kvar. Där nya möjligheter tar större plats och där
människans nya kunskaper gör henne starkare och
visare. Jag ser en framtid där vi ska få uppskatta vår
gemenskap och mer än någonsin vilja vara nära dem
vi älskar. Ett välsignat år önskar jag er alla!
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Kvällsgudstjänster
Söndag 31 januari kl.18

Hemma, var ligger det nånstans?

Så fort restriktionerna tillåter kommer Onsdagscaféet ha öppet.

Christina Lind Halldén, Rune Lindqvist och Lars-Åke Martinsson framför sånger
från musikalen Kristina från Duvemåla. Mellan sångerna berättar Christina sin
farfars föräldrars historia som utvandrare. En berättelse om kärlek, om drivkraft och
om en oerhörd hemlängtan.

Kyrkans serveringslokal är stor vilket gör det möjligt att hålla distansen
och samtidigt vara med i gemenskapen. Självserveringen är borttagen,
istället berättar du vad du vill ha för personalen som serverar dig.

Söndag 28 februari kl.18

Öppet onsdagar kl.14-17

Konstuttryck
En gudstjänst inspirerad av konst, poesi och musik. Emelie Ånskog, konstnär,
skribent och pedagog, och Dan Inge Olsson, pastor och musiker.

Håll utik efter caféskylten vid vägen, ser du den vet du att det
finns fika inom räckhåll!

Söndag 28 mars kl.18

Who am I
Om att vara Guds barn. Ungdomskören, Gun-Mari Lingman
och Emma Olsson medverkar med dans och sång.
Söndag 25 april kl.18

Eva Kunda Neidek
Eva är sångare, musikskapare och körledare från
Malmö. Hon är anställd i Västerkyrkan i Lund med
ansvar för musiken och det ekumeniska studentarbetet.

Hållbara relationer

Onsdag 21 april kl.14
Sam Larsson och Mats Lunnergård sjunger och spelar.

Webbsändningar
Gudstjänsterna från
Tureholmskyrkan livesänds
på YouTube. Du kan också gå
in och titta i efterhand. Sök
på Tureholmskyrkan så
kommer du rätt.

En föreläsning med Gunilla
Ludvigsson
Onsdag 10 februari kl.19 i Rickarums
Missionskyrka
Gunilla Ludvigsson är sjuksköterska, barnmorska, föreläsare
och samtalsterapeut.
Del 2 i vår föreläsningsserie “Närhet i en ny tid”.
Pris: 100 kr. Biljett förbokas på 070-578 70 48, 070-518 78 07
eller info@navlinge-rickarum.se.

Onsdag 19 maj kl.14
Minns du sången med
Dan Inge Olsson.

Dagträffar

Och jag såg en ny himmel och en ny jord.
Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka
alla tårar från deras ögon.
Uppenbarelseboken 21:1, 3

Covid-19
Tureholmskyrkan och Equmenia Tureholmskyrkan följer de rekommendationer
som regeringen, regionen och Folkhälsomyndigheten ger. För aktuell information
om hur det påverkar våra samlingar, se hemsidan och Facebook.

Ge en gåva

Söndagar under gudstjänsttid (oftast
kl.10:00, ibland kl.18:00)
Från 3 år till 13 år
Kontakt:
Anna-Lena Grimberg 0760-27 04 75

Församlingens arbete finansieras mestadels
genom frivilliga gåvor men det finns inget tvång
att man måste betala för att få vara med i
församlingen.
Om du vill ge en gåva till Tureholmskyrkan och
på det sättet vara med och stödja församlingens
arbete i Sösdala finns flera möjligheter:

Onsdagar kl.17:00-18:00
Från 5 år till årskurs 4
Kontakt:
Rebecka Einarsson 0768-56 52 07

Swish 123 335 06 75 Bankgiro 454-4755
Kontant vid gudstjänster och andra samlingar

Torsdagar kl.18:00-19:30
Från förskoleklass
Kontakt:
Sara Lindberg 0703-42 94 71

Skoghus

Hyra kyrkan

Skoghus är Tureholmskyrkans fritidsgård
och ligger några kilometer utanför Sösdala.
Här finns samlingslokal, serveringslokal,
kök, toaletter och duschutrymmen.
Grillplats och vindskydd finns också att
tillgå. Här finns möjlighet till övernattning
inomhus på golv.

Tureholmskyrkans lokaler går att hyra för
till exempel dopfest, bröllopsfest,
minnesstunder, födelsedagsfester och andra
alkoholfria samlingar.

Hyra Skoghus kan du göra både som
privatperson, skola, förening och
församling, för friluftsdagar, fester,
församlingsdagar etc. Skoghus är också ett
trevligt utflyktsmål för många.

Om du vill boka Skoghus eller kyrkan,
samt för frågor kring praktiska detaljer och
prisuppgifter, kontakta oss på 0705-78 70
48 eller info@tureholmskyrkan.se

Fredagar kl.19:30-ca 23:00
Från årskurs 7
Kontakt:
Marisete Martinsson 0705-78 70 48

Konfas

Under läsåret 20/21 erbjuds ingen ny
konfirmationsläsning. Däremot fortsätter
Konfas 2, 3 och 4.
Kontakt:
Margareta Martinsson 0709-22 19 28

Ordförande
Sigrid Grimberg
0730-86 13 13

Kassör
Anna-Lena Grimberg
0760-27 04 75

Bankgiro 599-5089

Swish 123 542 24 31
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Med reservation för tryckfel och
ändringar. Fullständigt och senast
uppdaterat program hittar du
alltid på tureholmskyrkan.se.

Januari

Mars

Sö 10 kl.10 Gudstjänst och söndagsskola
Medverkan av Barbara och Steve
Swanson, missionärer för The Evangelical
Covenant Church, USA, verksamma i
Malmö. Sång av Elin Andersson, Frida
Dahlén och Emma Olsson.

Sö 7 kl.10

Sö 17 kl.10 Gudstjänst och söndagsskola
Predikan av Emma-Lena Liljenberg,
tidigare barn- och familjepastor i
Pingstkyrkan, Hässleholm. Sång av Helén
Georgiadis.

Sö 14 kl.10 Equmeniagudstjänst
Medverkan av barn, ungdomar och ledare
från Equmenia.

Sö 24 kl.10 Gudstjänst och söndagsskola
Predikan av Joakim Stenmo, regionsamordnare och föreningsutvecklare,
Equmenia Syd. Musik med Hanna Lingman
och Dan Inge Olsson.

Nattvardsgudstjänst och
söndagsskola
Predikan av Liselotte Spåre, ansvarig för
KonfaS samt barn och familj,
Equmeniakyrkan Region Syd. Sång av
Lilla gruppen.

Sö 21 kl.10 Gudstjänst och söndagsskola
Predikan av Pelle Martinsson,
studentpastor i Västerkyrkan, Lund.
Sång av Kvarten.
Sö 28 kl.18 Kvällsgudstjänst och söndagsskola
Who am I. Ungdomskören, Gun-Mari
Lingman och Emma Olsson.

Lö 30 kl.18 Equmenias årsmöte
Sö 31 kl.18 Kvällsgudstjänst och söndagsskola
Hemma, var ligger det nånstans?
Christina Lind Halldén, Rune Lindqvist och
Lars-Åke Martinsson.

Februari
Sö 7 kl.10

Nattvardsgudstjänst och
söndagsskola
Församlingen årsmöte
Sång av Lilla gruppen.

On 10 kl.19 Föreläsning med Gunilla Ludvigsson
Hållbara relationer
OBS! I Rickarums Missionskyrka.
Sö 14 kl.10 Gudstjänst och söndagsskola
Predikan av Dan Inge Olsson, pastor och
musiker. Sång av Sigrid Stjärne och Ronja
Sjöstrand.
Sö 21 kl.10 Gudstjänst och söndagsskola
Predikan av Marianne Molin, präst i
Svenska kyrkan, Hässleholm. Sång av
Ungdomskören.
Sö 28 kl.18 Kvällsgudstjänst och söndagsskola
Konstuttryck. Emelie Ånskog och Dan Inge
Olsson.

April
To 1

Skärtorsdagen - Påskvandring
Upplev påskens händelser med alla sinnen.
Kyrkan är öppen kl.16-20. Välkommen när
du har möjlighet.

Fr 2 kl.18

Långfredagen - Musikgudstjänst
Sång, musik och textläsning.

Sö 4 kl.10 Påskdagen - Gudstjänst och

söndagsskola
Predikan av Dan Inge Olsson. Sång av
Lilla gruppen.
Sö 11 kl.10 Gudstjänst och söndasskola
Predikan av Gunnar Ånskog, tidigare
pastor i Tureholmskyrkan. Sång av Lena
Ånskog, Dan Inge Olsson och Lars-Åke
Martinsson.
Sö 18 kl.10 Gudstjänst och söndagsskola
Predikan av Åse Gardebrandt, pastor i
Vinslövs missionskyrka. Sång av team från
Pingstkyrkan, Hässleholm.
On 21 kl.14 Dagträff
Sång och musik med Sam Larsson och
Mats Lunnergård.
Sö 25 kl.18 Kvällsgudstjänst och söndagsskola
Eva Kunda Neidek, musiker i Västerkyrkan,
Lund.

