Församlingsinformation
Lekeryds missionsförsamling

Svarttorps missionsförsamling

Adress: Kyrkvägen 28

Adress: c/o Marie-Louise Tedefält

561 96 Lekeryd
Mail: info@lekerydsmissionskyrka.se

Lindhult, 561 96 Lekeryd
Mail: millis.t@hotmail.se

Hemsida: www.lekerydsmissionskyrka.se
Bankgiro: 5108-2584

Bankgiro: 5250-1814

Bankkonto: 7244-281596-6
Swish: 123-0565028
Ordförande: David Wistingsgård

Ordförande: Marie-Louise Tedefält

Telefon: 072-7007579

Telefon: 076-8188570

Församlingsföreståndare

Pastor (halvtid)

Kennet Heinevik

Henrik Sveningsson

Mobil: 070-8254565

Mobil: 070-4852886

Mail: kennet@lekerydsmissionskyrka.se

Mail: henrik@lekerydsmissionskyrka.se

Ungdomsledare (halvtid)

LMU-ordförande

Joakim Moregård

Jakob Dahlberg

Mobil: 073-0739111

Mobil: 072-8551206

Mail: joakim@lekerydsmissionskyrka.se

Mail: dahlbergjakob@gmail.com
Swish: 123-6631287
PG: 4884466-6

Förskolan Klippan
Adress: Kyrkvägen 28, 561 96 Lekeryd

Ansvarig utgivare: Kennet Heinevik

Mobil: 070-0902108

Layout: Vendela Dahlberg

Mail: personal@forskolanklippan.se

Foton: Sandra Gadd & Siv Heinevik

Hemsida: klippan.forskoleinfo.com

April
1

onsdag

19.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

5

söndag

10.00

Tillsammansgudstjänst
Irén Björnell, “4 B:n”

6

måndag

19.00

Passionsandakt i Svenska kyrkan Lekeryd
Kennet Heinevik

7

tisdag

19.00

Passionsandakt i Svenska kyrkan Lekeryd
Kerstin Ekblom

8

onsdag

19.00

Passionsandakt i Svenska kyrkan Lekeryd
Marianne Enell

9

torsdag

19.00

Getsemanestund
Kennet Heinevik, Lovsångsteam, nattvard

10

fredag

10.00

Gemensam långfredagsgudstjänst i Svarttorp
Henrik Sveningsson, Ann-Sofie Klaesson, nattvard

12

söndag

10.00

Gemensam påskdagsgudstjänst
Kennet Heinevik, Henrik Sveningsson, påskkören

April fortsättning
15

onsdag

19.00

Ekumenisk bibel och bön i Svarttorps Missionskyrka

17

fredag

15.00

Trivselträff - “En gammal missionshusbänk berättar”
Kåseri och sång av Lasse Svensson (Alingsås)

18

lördag

18.00

Ungdomsmöte
Joakim Moregård, Enjoy

19

söndag

10.00

Gudstjänst
Klippan, Kennet Heinevik, barnvälsignelse,
nattvard, församlingsmöte

23

torsdag

19.00

Bibel och bön

24

fredag

18.00

Fredagsmys för barnfamiljer

26

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, scoutinvigning, Lyckotoner

Maj
3

söndag

10.00

Missionsgudstjänst
Martin Ström, Sångarna

6

onsdag

19.00

Ekumenisk bön i Lyktan Ryd

10

söndag

10.00

Gudstjänst
Söndagsskolans sommarfest, Henrik Sveningsson

Maj fortsättning
14

torsdag

19.00

Bibel och bön

15

fredag

15.00

Trivselträff - “Jesus om dig vill jag sjunga”
Tabergsbröderna

17

söndag

18.00

Fredagsmys för barnfamiljer

10.00

Gudstjänst
Joakim Moregård, lovsångsteam

20

onsdag

19.00

Ekumenisk bibel och bön

24

söndag

10.00

Gudstjänst
Daniel Isaksson, nattvard

28

torsdag

11.00

Förmiddagskaffe med andligt samtal

31

söndag

10.00

Gudstjänst
Konfirmationshögtid, Kennet Heinevik,
Joakim Moregård, Enjoy

Juni
7

söndag

10.00

Gudstjänst
25 års jubileum, tårtbuffé, Kennet Heinevik

Pastorsruta - Ett äventyr som bygger tro
I oktober månad fick jag möjligheten att följa med ett äldre missionärspar till den plats
som deras hjärtan i princip hela deras liv har pumpat för. Jag älskar den platsen även jag,
vilket jag visste eftersom jag hade tillbringat tre månader där på praktik när jag gick
bibelskola för fyra år sedan. Men jag ligger långt under missionärerna i kärleksnivå.
Swaziland eller Eswatini som det nu mera heter, var destinationen. Under tre veckors tid
skulle jag finnas med i deras missionära arbete genom deras organisation ”swazi aid”,
deras huvudfokus är att finnas till för de mest utsatta barnen och familjerna i landet.
Bygga hus, sponsra utbildning och få fram dricksvatten/mat är det som de framför allt
koncentrerar sig på.

Vi gjorde många hembesök bland fadderbarn och deras familjer. Väldigt roligt, samtidigt
som det verkligen skar i hjärtat när jag såg deras livssituationer. Jag hade fått med mig
ekonomiskt stöd från missionsförsamlingen och flera av medlemmarna, en stor del av de
pengarna utnyttjade jag vid hembesöken. När vi hade varit iväg till de större städerna för
inhandling hade jag passat på att köpa fotbollar, hopprep, målarböcker med tillhörande
pennor och ryggsäckar. Allt för att dela ut till barnen i de olika familjerna för att de ska
kunna få leka som barn ska göra. Ryggsäckar kanske du som läser tycker låter tråkigt
dock, men första dagen i Swaziland störtregnade det och när vi åkte med bilen genom
landsbygden så jag en massa skolbarn som sprang och skyddade sitt skolmaterial från att
förstöras. Så enkelt att skydda alla böcker med en bra ryggsäck.

I östra Swaziland finns ett barnhem som ”swazi aid” sponsrar en del. Där tillbringade vi
tre dagar för att renovera allt från grejer inomhus till vattenledningar utomhus. Det var
kul att få gör skillnad där och få använda sig av kunskaper som jag lärt mig under några
års tid som anställd på ett välkänt snickarföretag.
Söndagar i Swaziland betyder söndagsgudstjänst och inget annat. Vilken upplevelse att
delta i en tre timmars lång gudstjänst i 40 graders utetemperatur.

Första söndagen var jag på besök i en kyrka där det jobbar en pastor som även jobbar åt
”swazi aid”. Där fick jag chansen att predika, på ENGELSKA! Efter en sådan insats förstår
vem som helst att Gud verkligen lägger orden i ens mun och ger ledning genom allt. Det
gick superbra och gudstjänsten gjorde det den skulle för mig i alla fall, kände mig otroligt
”uppladdad” för den kommande veckan.

Det var en underbar resa och jag fick återse många vänner som jag lärt känna förra
gången jag var på plats. För att nämna något specifikt som jag tar med mig hem är att här
i Sverige har vi det väldigt bra när det gäller livsstandard, alltså pengar, sjukvård, boende
o.s.v. Men vi är så otroligt mycket fattigare när det gäller tro och relationer jämfört med
de i Swaziland.

En kort sammanfattning av mitt korta äventyr som förhoppningsvis bygger upp min tro
under en väldigt lång tid framöver
//ungdomsledare Joakim

Svarttorps Missionskyrka
April
1

onsdag

19.00

Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

5

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, nattvard

6

måndag

19.00

Passionsandakt i Svenska kyrkan Lekeryd
Kennet Heinevik

7

tisdag

19.00

Passionsandakt i Svenska kyrkan Lekeryd
Kerstin Ekblom

8

onsdag

19.00

Passionsandakt i Svenska kyrkan Lekeryd
Marianne Enell

9

torsdag

19.00

Getsemanestund i Lekeryd
Kennet Heinevik, lovsångsteam, nattvard

10

fredag

10.00

Gemensam långfredagsgudstjänst
Henrik Sveningsson, Ann-Sofie Klaesson, nattvard

12

söndag

10.00

Gemensam påskdagsgudstjänst i Lekeryd
Kennet Heinevik, Henrik Sveningsson, påskkören

15

onsdag

19.00

Ekumenisk bibel och bön

17

fredag

15.00

Trivselträff i Lekeryd

19

söndag

18.00

Gemenskapskväll
Håkan Lagerqvist, servering

22

onsdag

19.00

Bibel och bön, pastor

29

onsdag

19.00

Bibel och bön

Svarttorps Missionskyrka
Maj
3

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson

6

onsdag

19.00

Ekumenisk bön i Lyktan Ryd

10

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, nattvard

13

onsdag

19.00

Bibel och bön

15

fredag

15.00

Trivselträff i Lekeryd

17

söndag

10.00

Morgonvandring i Månestorp
- ta med fikakorg

20

onsdag

19.00

Ekumenisk bibel och bön i Lekeryd

21

torsdag

11.00

Gudstjänst på gamla kyrkogården med Svenska kyrkan

27

onsdag

19.00

Bibel och bön, pastor

lördag

9.00

Sverigebön

18.00

Nationaldagsfirande

Juni
6

Henrik Sveningsson, grill och uteaktiviteter

