
Samhällsinfo

Välkommen till våra gudstjänster:
	 	 2.	Pingstkyrkan	Lekeryd
	 	 4.	Svenstorps	Allianskyrka
	 	 4.	Saron	och	Lyktan	Ryd
	 	 6..	Lekeryds	Missionskyrka
	 	 8.	Svarttorps	Missionkyrka

Julhälsning 
från kyrkorna i 

Lekeryd 2022



Advent är 
mörker och kyla

Advent är mörker och kyla, eller julstökets 
början med ännu mer att trycka in i livs-
pusslet än vanligt. Eller är advent den mysi-
gaste tiden på året med alla ljus, pyssel och 
julbord? Vilket som än stämmer på dig så är 
advent en verkligt speciell tid. Advent bety-
der ju ankomst, inte väntan, egentligen, men 
vi väntar på Jesu ankomst. Inte som Maria, 
den där gången för så länge sedan, hög-
gravid, sittande på en gungande åsna, eller 
Josef, oroat snubblande bredvid. Vi väntar 
på att minnas hans ankomst, han som kom 
för att förändra världen och verkligen gjorde 
det mer än någon annan. I advent är det lätt 
att fokusera på det lilla, gulliga barnet,
som så hjälplöst skulle bli lagd i en krubba 
insvept i trasor. 
 En kristen man från Sydsudan inter-
vjuades på TV för några år sedan om vad 
han tyckte om de amerikanska julförbere-
delserna. Han var väldigt artig och hövlig, 
men sade med både sorg och skärpa. ”I mitt 
hem är detta en helig tid för att förbereda oss 
för att ta emot Jesus i våra liv än en gång. Här 

verkar det mest vara någon slags tävling om 
vem som köper flest presenter och mest mat. ”                
Den intervjun har följt med mig både under 
de adventstider jag firat i Sverige då jag varit 
på hemmaår från min tjänst som missionär 
och under tiden i Moçambique. Var är mitt 
fokus under den här månaden? Lägger jag 
mig vinn om att sakta ner och låta mitt sinne 
fyllas av honom, han som kom som ett litet 
barn, lärde oss vad kärlek är då han gav sitt 
liv för oss som en drygt trettioårig snickare? 
Mänskligt sett hade han hela sitt liv framför 
sig, men för honom var mitt liv, mitt eviga 
liv viktigare. Honom vill jag fokusera på, 
honom vill jag ta emot denna adventstid. 
Det jag vet är att då blir ljusen ännu vack-
rare, snön (om den nu kommer) ännu mer 
gnistrande och pysslet en glädje, ett sätt 
attvisa kärlek, mer än ett besvärligt påhäng. 
Vill ni följa mig i denna föresats?

Diane Manu
Pastor i Lekeryds missionsförsamling

En	adventbetraktelse
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Pingstkyrkan 
Lekeryd

November
27  Söndag 10.30          Adventsgudstjänst, Lars   
             Bynert, sångarna    
             och kyrkkaffe.

December
1    Torsdag  15.15          Sångstund på Solgården
  19.00           Kraftkällan, bibelläsning   
             och bön

4    Söndag 10.30           Gudstjänst, Lars Bynert,   
                          sångarna, nattvard
  
5    Måndag 19.00           Mammabön

7    Onsdag  19.00          Ekumenisk bön i 
             Allianskyrkan Svenstorp

8    Torsdag  19.00           Kraftkällan, bibelläsning   
             och bön

11   Söndag  10.30           Gudstjänst, Per-Henrik   
             Sandahl

15   Torsdag  19.00           Hemgrupper

18   Söndag  10.30           Gudstjänst, Lars Bynert

22   Torsdag 19.00           Kraftkällan, bibelläsning   
             och bön

25   Juldagen 07.00          Julotta, Lars Bynert, 
             sångarna, julottekaffe
  
25   Annandag 16.00           Julkonsert med familjen      
             Nilsson

29  Torsdag  19.00           Kraftkällan, bibelläsning   
             och bön

31  Lördag  17.00            Nyårsgudstjänst i Saron         
       Nyårsafton            Ryd

Januari 
1   Nyårsdagen 16.00             Årets första möte.
             LP-vänner, kollekt till LP,   
                       fika

6    Fredag        10.30           Församlingens årsmöte,   
       Trettondagen           Lars Bynert, sångarna,
                                                     nattvard, servering.

12   Torsdag 19.00           Kraftkällan, bibelläsning 
             och bön

15   Söndag 10.00           Ekumenisk gudstjänst i   
                          Allianskyrkan 
             Svenstorp, upptakt inför   
             böneveckan.
              Fortsatt bön under dagen.

15- 21   Ekumenisk bönevecka

22   Söndag 10.30           Gudstjänst, Lars Bynert

26   Torsdag 19.00           Kraftkällan, bibelläsning 
             och bön

29   Söndag 17.00            Cafékväll, sång och
             musik, andakt Lars Bynert

Febuari
30   Måndag 19.00             Mammabön

2    Torsdag   19.00           Kraftkällan, bibelläsning 
             och bön
5   Söndag 10.30           Gudstjänst, Lars Bynert,   
                          sångarna, nattvard
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Saron och 
Lyktan Ryd

Svenstorps 
Allianskyrka

November
27   Söndag 10.00            Adventsgudstjänst, 
                                                     Törngren. Servering

30   Onsdag  18.30           Svenstorpsstickorna

December
4   Söndag 10.00          Gudstjänst med nattvard,   
             Törngren

7   Onsdag 19.00          Ekumenisk bön i    
                           Allianskyrkan, Svenstorp

10  Lördag 14–16            Julmarknad med
              försäljning och lotterier,   
             hembakat, korvgrillning   
             med mera 
  16.00           Luciatåg av barnkör   
             och UV-scout

23   Fredag  18.00           Julbön

31   Lördag  17.00           Nyårsbön i Saron Ryd,   
             Lars Bynert
Januari
8   Söndag  10.00           Gudstjänst med nattvard   
             Törngren

15  Söndag 10.00           Ekumenisk gudstjänst i   
              Allianskyrkan, Törngren

15- 21   Ekumenisk bönevecka

29  Söndag 10.00            Församlingens årsmöte

Februari
5   Söndag  10.00           Gudstjänst med nattvard,   
             Törngren

     Följ oss gärna på Facebook och Instagram:  
         svenstorpsallianskyrka  
          

December 
7   Onsdag  19.00          Ekum.bön i Svenstorp

8   Torsdag  18.00          Bibelsamtal i Lyktan 

18  Söndag     10.00            Gudstjänst,Eija Aztor,  
             Nattvard 

Nyårsafton   17.00          Ekumenisk, Nyårs 
             gudstjänst. Lars Bynert   
             m.fl 

Januari
6  Fredag  10.00          Församlingens Årsmöte.   
     Trettondagen            Nattvard Eija och 
                          Carl -Gunnar Aztor

15  Söndag 10.00          Ekumenisk Gudstjänst i   
                          Allianskyrkan Svenstorp. 
                     Hanna Törngren predikan     
                          som utgår från 
             Bibeläventyret 

15- 21   Ekumenisk bönevecka

Febuari
1   Onsdag  19.00           Ekumenisk bön i 
             Missionskyrkan Lekeryd 

2   Torsdag 18.00              Bibelsamtal i Lyktan 

Kontakt info

Pastor Eija Aztor   
Tel. 070 674 81 76
Mail: hjoeijazt2006@gmail.com                    

Ordförande Roland Gustafsson
Tel. 070 684 60 29             
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Julen som vände upp och 
ner på en hel värld

När man hört något fantastiskt väldigt 
många gånger är det lätta att glömma bort 
hur fantastiskt det är – så kan det vara med 
julen! Där kan man liksom ha blivit van vid
budskapet och tycker det verkar rimligt att 
universums skapare skulle vilja bli en helt 
vanlig bebis. Men om man för en liten stund 
försöker att låtsat att man hör det för första 
gången är det faktiskt heeeelt otroligt!
 Förra årets december läste jag en 
kurs på högskola om de olika världsreligio-
nerna. När jag då i satt och skrev tenta och 
jämförde de olika religionerna, samtidigt 
som julförberedelserna pågick, slog det mig 
plötsligt hur annorlunda den kristna tron är 
– och hur fantastiskt julens budskap är! För 
ingen annanstans berättas om en Gud som 
närmat sig människorna, genom
att han själv blivit människa.
 Julen handlar om att Gud inte sitter på 
avstånd och väntar på att människorna ska 
söka honom, utan om att Gud själv väljer 
att bli människa för att möta oss där vi är. 

För att vara en del av mänskligheten, dela 
vår vardag med både glädje och sorg, och 
på vårt eget språk kunna visa vägen till Gud. 
Detta är helt tvärtemot alla andra religio-
ner. För julen berättar för oss att Gud inte är 
någon som är långt bort som människorna 
måste anstränga och späka sig för att kanske 
kunna komma till rätt insikt och nå – nej 
Gud är oss nära och sträcker ut sin hand till 
oss. Gud är nåbar för varje människa! För 
Jesu födelse gjorde det möjligt för alla
som vill att bli vänner med Gud. Jesus öpp-
nade förlåtelsens väg till Gud...
 Därför vände den där julen för drygt 
2000 år sedan upp och ner på en hel värld! 
För i det allra minsta, ett nyfött barn – kan 
vi få möta det allra största, Gud själv.
 Välkommen med till kyrkornas sam-
lingar för att få veta mer om detta fantastiska 
budskap, som man kan förundras över ett 
helt liv...

Hanna Törngren 
pastor i Svenstorps Alliansförsamling

En	julbetraktelse
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Lekeryds 
Missionskyrka

December
1   Tordag 19.00          Bibel och Bön

4   Söndag 10.00           Gudstjänst, Diane  Manu  
             och Lyckotoner

9   Fredag 15.00          Trivselträff, sång    
             och tal från Kennet   
             Pettersson om ” En tid 
             för vänta och en tid för       
             ankomst”
 
11 Söndag 10.00          Gudstjänst, 
             Söndagsskolans Julfest, 
             Henrik Sveningsson

15 Torsdag 19.00          Bibel och Bön

17 Lördag  8-11:30         UV-Scout Basar, Basar vid 
             ICA, Nära. Lotterier,        
             chokladhjul, glögg  
             julgransförsäljning, m.m
  18:00           Basar i Missionskyrkan
             Lucia, försäljning och   
             auktion, servering

18   Söndag 10.00          Gudstjänst, Diane Manu   
             och Frida Stark & Elin   
             Klackensjö

25  Juldagen  16.00           Gudstjänst, Diane Manu,    
             Vi sjunger julens sånger
  
31  Lördag 17.00          Ekumenisk Nyårs 
                          gudtjänst. Saron, Ryd, 
                          Lars Bynert

Januari
5   Torsdag 19.00          Församlingens Julfest

8   Söndag 10.00          Gudstjänst, 
             Henrik Sveningsson, 
             Måns Klackensjö m.fl.

14 Lördag 18.00          En samling för alla åldrar
             Elidaa – inte bara segling   
                       till havs.
             Erik Björnell berättar om   
             tiden på båten. Servering

15  Söndag 10.00           Ekumenisk Gudstjänst
Tema - Bibeläventyret           Svenstorps Allianskyrka,   
             Hanna Törngren
    

15- 21  Ekumenisk bönevecka

20  Fredag 18:30          LMU Årsmöte

22 Söndag 10.00          Gudstjänst, Daniel
             Isaksson, Lovsångsteam

28 & 29 januari
Medverkan hela helgen av elever från bibel & 
musiklinjen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

29  Söndag 10.00          Gudstjänst
Elever från SvF medverkar

Februari
5 Söndag 10.00          Gudstjänst
             ”Vi ber och ger” -    
             SAM offer, Martin Ström
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I en text från gospel syskonen Andraé och 
Sandra Crouch kan vi läsa:
Jesus han är svaret för vår värld idag, och 
han har makt att göra under än idag.
 Eller som i den direkta översättning-
en från engelska: Jesus han är svaret för 
vår värld idag högre än honom finns ingen, 
Jesus är vägen.
Men vem har ställt frågan om Jesus? Är han 
ens aktuell? Är det så många som verkligen 
ställer någon fråga vem han är och varför 
han kom in i världen för över 2000 år sedan?
 Kanske är just det det som hiphop 
gruppen Just D funderar på när de i sin text 
Nu är det jul igen skriver: ”Över hela landet 
drar en kollektiv noja, Det pyntas, sjungs och 
skickas fåniga kort, Åh, Jesus, se nu vad du har 
gjort, För om du inte blivit född hade vi slup-
pit en högtid, Med tomtar, lutfisk och kvalmig 
glögg,Vid nån risig gran, och som ackompanje-
mang får man överdoser utav bjällerklang...”
 Men om fokus i helgen inte är allting 
runt omkring utan just det barnet som föd-
des i stallet och senare blev världens frälsare, 
kan det vara smart att återvände till Andraé 
och Sandra Crouch verser:
”Om du bär på frågor som du ej har svaret på 
missmod hotar gripa dej, och ingen hjälp du får 

Jesus han är svaret - vem 
har ställt frågan

Minnen du vill glömma ger dej ångest i din själ 
Men en sak vill jag säja: Jesus gör allt väl Om du 
har bekymmer som ingen ro dej ger himlen är så 
mörk och grå, och ingen sol du ser Kan hända du 
ej vet det, men Guds ord är alltid sant Och allt 
som han har lovat håller också han”
De här textraderna sammanfattar mycket av 
vår tids verklighet, frågor utan svar, miss-
mod, hjälplöshet, dåliga minnen och ångest, 
bekymmer och brist på framtidstro. Och då 
lyfts svaret fram - Jesus gör allt väl, Guds ord 
står fast, och alla löften som Jesus gett och 
som bibeln beskriver är löften som står fast
 Jesus kom inte in i världen för att 
skapa ett helgfirande med överdåd. Detta 
är inte verkligt för alla. För en del är jul och 
nyår en väldigt jobbig tid präglad av ensam-
het och utanförskap. Därför blir budskapet 
ännu mer viktigt och sant, det som hände 
när Gud blev människa för att bli frälsaren 
och räddaren för hela världen när han dog 
och uppstod igen. Tillgängligt för alla. I alla 
omständigheter. Förutsättningen för ett gott 
nytt år! 

Då blir Jesus svaret för vår värld idag.        

Lars Bynert
Pastor Pingstkyrkan Lekeryd

En	nyårsbetraktelse
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Februari:
1   Onsdag  19.00             Ekumenisk Bön  
             Lekeryd Missionskyrka

5   Söndag 10.00            ”Vi Ber och Ger” 
             Insamling till SAM    
                         Martin Ström.
                                                 Gemensam gudstjänst   
             Lekeryd

Ansvarig utgivare: Henrik Sveningsson
Layout: Elin Anvegård

Svarttorps
Missionskyrka

December
4   Söndag 14.00              Julfest  Henrik och 
             Hampus, Minibrasset 
             servering

7   Onsdag 19.00             Ekumenisk Bön 
             Svenstorp

14  Onsdag 19.00            Bibel och Bön Nattvard 
             Diane Manu

18   Söndag 10.00             Julgudstjänst Servering

21   Onsdag 19.00            Bibel och Bön 

28   Onsdag 19.00            Bibel och Bön 

31    Lördag 17.00            Nyårsgudstjänst 
                         Saron Ryd

Januari
4   Onsdag 19.00             Bibel och Bön

8   Söndag 10.00             Gudstjänst

11  Onsdag  19.00             Bibel och Bön

15  Söndag  10.00             Gudstjänst, Svenstorp   
             Hanna Törngren

15-21 januari  Ekumenisk Bönevecka

22   Söndag 10.00            Gudstjänst 
             Karl-Erik Nilsson

25   Onsdag 19.00            Bibel och Bön

29   Söndag     10.00            Årsmöte, Nattvard 
                         Diane Manu, Lunch

Ekumenisk bönevecka
 
Under januari månad. Så kommer kyrkorna 
har under vecka 3 ekumenisk bönevecka 
tillsammas. 

Varmt välkommen!

16   Måndag  19.00        Lyktan, Ryd

17   Tisdag 19.00        Lekeryds Missionskyrka

18   Onsdag 19.00      Svenstorps Allianskyrka

19   Torsdag 19.00        Pingstkyrkan

20   Fredag 19.00     Svarttorp Missionskyrka

21   Lördag 18.00     Lekeryds Kyrka
                          (obs! se tiden)

Bibeläventyr Gudstjänst
Ekumenisk gudstjänst söndag 15 jan 
kl 10.00 i Svenstorps Allianskyrka. Kom med 
på en gudstjänst där vi kliver in i bibelns
spännande värld och så får du samtidigt veta 
mer om vad bibeläventyret är.


