Julhälsning
från kyrkorna i
Lekeryd 2020
Välkommen till våra gudstjänster:
s. 2		
s. 4		
		
s. 6		
		
s. 8		

Samhällsinfo

Pingstkyrkan Lekeryd
Svenstorps Allianskyrka
Saron och Lyktan Ryd
Lekeryds Missionskyrka
Svarttorps Missionkyrka
Svenska kyrkan

Hej! Nu håller du en rykande
färsk julhälsning från kyrkorna i
Lekerydsbygden i din hand.
Vi hoppas att den skall ge dig lite extra
julefrid i vintermörkret.
Vi lever ju i en alldeles speciell tid just nu
och jag menar pandemin och den stora
nedstängnigen som pågår (i skrivande stund
17/11) Ingen tycker detta är bra men vi
får göra det bästa vi kan. Vi församlingar
planerar för att kunna erbjuda någon form
av aktiviteter/gudstjänster i perioden 1/12början på februari. Men det är så svårt när
restriktionerna avlöser varandra.
Titta gärna in på respektive kyrkas
hemsida och affischering så får du mer information om vad som gäller.
Oavsett hur verksamheten blir så vill
vi påminna dig om att det finns en som alltid
ser till ditt bästa. Han som vi väntar på i
advent, han som kommer som ett litet barn
under julen och han som, när ett nytt år börjar, på nytt vill lova dig att alltid finnas i din
närhet hur stort mörkret än verkar se ut.
Jes. 9: 2 ”Det folk som vandrar i mörkret ser
ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram.”

Från oss alla:
En riktigt välsignad jul
och
Ett gott nytt år!

Ansvarig utgivare: Kennet Heinevik
Layout: Elin Anvegård
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Ljuset i advent

Pingstkyrkan Lekeryd
December
3

Torsdag

6

Söndag

19.00

		

10.30

			

Kraftkällan, bibel			
läsning o bön
Gudstjänst,
Olof Brunninge, 			
nattvard, församlingsmöte
Kraftkällan, bibelläsning 		
o bön
Hemgrupper

10 Torsdag

19.00

17 Torsdag

19.00

20 Söndag

10.30

Gudstjänst, vittnesbörd 		
och bön
Julotta, Sören Sigvardsson,
sångarna, julottekaffe

1 Nyårsdagen 16.00

Gudstjänst, LP-vänner, 		
kyrkfika
Gudstjänst, församlingens
årsmöte, sångarna,
nattvard, servering
Gudstjänst,
Olof Brunninge			
Kraftkällan, bibelläsning 		
o bön
Gudstjänst,
Johnny Bergman		
Bönesamlingar i
Pingstkyrkan

			

			
25 Juldagen 07.00
			

Januari 2021

			
6 Trettondagen
kl.10.30
			

10 Söndag

10.30

14 Torsdag

19.00

17 Söndag

19.00

18 - 22		

19.00

23 Lördag

18.00

Bönesamling

24 Söndag

10.30

28 Torsdag

19.00

31 Söndag

10.00

Gudstjänst, Åsa-Karin 		
Brunninge
Kraftkällan, bibelläsning o
bön
Gudstjänst,
Olof Brunninge

			
		

			

Måndag - fredag

			
			
			

Tänk om det fanns en mörker-ficklampa! Alltså
som en ficklampa, men istället för att det blev
ljust, så blev det mörkt när man satte på den!
Men en sådan finns inte, man kan inte ”lysa ut”
mörker. För mörker kan man inte skapa, mörker uppstår bara om man tar bort ljuset.
Om mörkret och ljuset ska tävla, så
vinner alltid ljuset! Det ser man om man är i ett
helt mörkt rum och tänder ett litet ljus. Hur litet
ljuset än är, så vinner det och driver bort mörkret. För varje litet ljus gör skillnad.
I advent tänder vi mer ljus än någonsin. I varje fönster sätter vi upp ljusstakar och
stjärnor, i våra trädgårdar står granar och lyser.
Vi har ett stort behov av att driva bort mörkret
med alla våra ljus.
Längtan efter ljus har människor burit
på i alla tider. Inte bara efter det ljuset som man
kan ordna med en lampa, nej människan har
längtat efter ett annat ljus – ett ljus som kan ge
hopp. Hopp för vårt vardagsliv och hopp för vår
framtid. I den tid som är nu tror jag att de flesta
känner en större längtan efter ljuset och hoppet
än någonsin.
I bibeln skriver en man som heter Jesaja:
”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över
dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.”

(Jesaja kapitel 9, vers 2) Det Jesaja pratar om är
Jesu födelse, som ger människor ett ljus och ett
hopp som är större än något annat. Ett ljus som
kan tränga in och fördriva det djupaste mörkret.
Även i år får vi fira advent med att vänta
på Jesu ankomst. Vi får tända alla ljusen och låta
dessa påminna oss om det största ljuset – Jesus
– och hoppet han vill ge oss.

Med reservation för ändringar.
Se aktuell information på hemsidan
www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.lekeryd

Hanna Törngren

2

Svenstorps
Allianskyrka
November
28 Lördag

19.00

			
			
			

December

Saron och
Lyktan Ryd
December
3

Adventsgudstjänst.
Tema: Guds rike –
programförklaring, 		
Törngren (serv 3)

3

Söndag

10.00

			
			

11 Måndag 18.30
17 - 21 		

18-20

Söndag, tisdag o torsdag
			
		

24 Söndag

10.00

27 Onsdag

18.30

Svenstorpsstickorna

31 Söndag

18.00

Samtal och bön

10.00

Gudstjänst,
Nattvardsfirande. 			
Törngren

Februari
7

Söndag

			
			

17 Torsdag

18.00

20 Söndag

10.00

			
26 Annandag Jul
kl.18.00		

Januari 2021 		

Gudstjänst
Nattvardsfirande
Törngren
Programråd
Bönveckan 3
Kyrkan öppen för bön.
”Bli kvar i min kärlek så 		
skall ni bära rik frukt”
Årsmöte ( serv 1)		

19.00

			

Adventsandakter på hemsidan
Adventskalander på Facebook och Instagram

Januari 2021

Torsdag

		

6

Trettondagen

kl.10.00

18 Måndag
4 Torsdag

Böneveckan
Bön i Saron Ryd

18.00

Bibelsamtal i Lyktan
M. Enell

			

Med reservation för ändringar.
Se aktuell information på hemsidan
www.svenstorpsallianskyrka.se
Följ oss gärna på Facebook och Instagram:
svenstorpsallianskyrka		
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Församlingens Årsmöte 		
Nattvard M. Enell

19.00

			

Februari

Bibelsamtal i Lyktan		
M. Enell
Bibelsamtal i Lyktan
M. Enell			
Gudstjänst med nattvard		
M. Enell. Medtag fika
Julsångskväll i Saron Ryd, 		
Lena Magnfält, M. Enell

En julbetraktelse
ta är viktigt att påminna sig i denna tid vi
befinner oss i nu, med stängda dörrar till de
platser vi brukar besöka, uppmaningar att
stanna hemma och inte möjlighet att kunna
ses som vanligt. Detta påminns vi också då
vi läser Joh. 14:27
”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger
jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var
inte modlösa.”
Viktigt är att vi vågar tro på att det
verkligen kan bli så och att vi också kan leva
efter det.
Han som är vår frälsare och vän ser
dig i din situation denna annorlunda jul, du
får välkomna Jesus in i din närhet för han
är densamme oavsett våra omständigheter
och var du och jag än befinner oss. Viktiga
blir också orden vi hör därifrån kyrkbänken
”Frälsaren har krossat våra tunga bojor.”
Denna tid och situation kanske för dig känns
just som att vara fast i tunga bojor. Han ser
dig och vill bära dig vidare och i detta ge sin
frid.
Jag önskar dig en välsignad juletid där
du får vila och känna frid i ditt liv, även om
omständigheterna ser annorlunda ut. Med
min trumpet så fick jag där och då i Sandviks kyrka spela ut orden i kyrkans rum och
där står du och jag även idag. Du och jag får
sprida dessa ord och toner vidare, för de är
desamma oavsett vad som sker i vår värld.

Låt mig ta med dig till en plats som alltid
haft och även idag har en stor plats i mitt
hjärta.
Det är Julaftons sena timme, klockan
har slagit 23:00 och kyrkklockorna i Sandviks kyrka ringer in för det är midnattsgudstjänst denna julens stora högtid.
Det är en liten stenkyrka, som är fylld med
människor som kommit hit redan för en
timme sedan för att veta att de ska får plats.
Alla ljus är nu tända och värmen börjar sakta öka i kyrkans annars så kalla väggar.
Trumpeten och orgeln börjar sin
toner till en av julens stora sånger som vi
sjunger med i. ”Lyss till änglasångens ord: Gud
är kommen till vår jord! Nyfött barn vår konung
är, Frid åt människor han bär” (Psalmer och

sånger 123)
Senare i gudstjänsten höjs toner till
”O, helga natt, o helga stund för världen, då
Gudamänskan till jorden steg ner.”
Hela händelsen som ägde rum denna natt
måste varit helt magisk. Att få vara en herde
denna natt måste ha varit häftigt. Men hallå
var är alla andra! Hur kunde denna änglakonsert hamna fel skulle kanske någon säga.
Borde inte hela jorden få höra att frälsaren
är född!?
Kanske det fanns en tydlig anledning
till att just herdarna fick vara föremål för
konserten, de som i mångas ögon inte var
någon att lita på eller som någon såg upp
till och att det är mitt i deras stall som Guds
son, Jesus föds.
I sången står det om att Jesus är den
som ska ge människorna frid. Kanske det-

”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall
aldrig förgå.” Luk 21:33

						
H. Sveningsson
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Lekeryds
Missionskyrka
December
6

Söndag

10.00

10 Torsdag

19.00

		
		

13 Sönsdag 10.00
			

19 Lördag		
			

20 Söndag

10.00

			
			
25 Juldagen 16.00
			
			

Januari 2021
3 Söndag

10.00

			
			

8 Fredag

18.00

10 Söndag

10.00

Församlingens julfest

			
Böneveckan

17 Söndag

10.00

		
			

Måndag - fredag 19.00
		

22 Fredag

18.00

24 Söndag

10.00

31 Söndag

10.00

			

December

Familjegudstjänst, 		
Söndagsskolan, 			
Hampus Ekman

Bibel och bön, pastor		

6

Söndag

11.00

9

Onsdag

19.00

Gudstjänst i Advent, musik
av Anders Gustavsson.
Församlings julfest
Bibel och bön

13 Söndag

10.00

16 Onsdag

19.00

Gudstjänst, nattvard
Henrik Sveningsson
Bibel och bön

30 Onsdag

19.00

Bibel och bön

Onsdag 19.00

Bibel och bön

13 Onsdag 19.00

Bibel och bön

			

Januari 2021
6

17 - 23 Böneveckan
		

20 Onsdag 19.00
		
			

31 Söndag

10.00

			
			

Gudstjänst,
Henrik Sveningsson, Elin 		
o Richard Källberg
Bönesamlingar varje dag
(onsdag i Svarttorp)
LMU:s årsmöte
Gudstjänst,

Kennet Heinevik, Enjoy

Gudstjänst,
Henrik Sveningsson, Enjoy

19.00

			

Gudstjänst,
Kennet Heinevik,
		
Amanda Broman
Styrelsen, insamling
till Equmeniakyrkans yttre
mission
Gudstjänst, lovsångsteam
Mats Johannesson,

7 Söndag
10.00
			

Onsdag

			
			

Gudstjänst, lovsångsteam,
Kennet Heinevik		
Scouternas julbasar – tider
och detaljer se hemsidan
Gudstjänst,
Henrik Sveningsson
Frida Stark
Julgudstjänst,
Kennet Heinevik,
Julia o Louise Faag

Gudstjänst
Henrik Sveningsson,
Vendela Dahlberg och
Frida Stark

2

		

Bibel och bön

			
			
			

Februari

Svarttorps
Missionskyrka

Med reservation för ändringar.
Se aktuell information på hemsidan
www.lekerydsmissionskyrka.se
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Bönesamling
Överiga vardagar
i Lekeryd
Gudstjänst,
Kennet Heinevik, nattvard
årsmöte och lunch

Betraktelse inför Nyår
är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Jesus
Kristus är densamme igår, idag och i evighet.
Det är den oföränderliga tryggheten, mitt i
vår föränderliga värld och okända morgondag. Det är i den tron jag får ta emot ny tid
och be om nåd hos Guds trädgårdsmästare,
att han hjälper mig att växa i gynnsam jord,
och att han tar bort det som inte hör till mitt
liv så jag kan bära god frukt. Det är ingen
smärtsam procedur, tvärtom slipper jag bära
med mig det som tynger och får leva buren
av Guds nåd ännu en tid. Vi vill ha en bättre
värld, säger vi ofta. Det kan bara ske om vi
börjar med oss själva. Vår bästa hjälp i den
processen är tiden, den får vi alldeles gratis.
Precis som tidvattnet sopar rent stranden,
ger Gud oss en ny dag att förvalta, en dag
då vi får börja om på nytt. Så säger läkaren
också när man gjort allt som står i läkarens
makt: ”Nu är tiden vår bäste vän.”
Den tiden ligger i Guds hand och med den
tiden följer Guds nåd. Hans stora kärlek
och förlåtelse. Ofta tänker vi tiden som en
vågrät linje som fylls med allt vi gör. Men låt
oss inte glömma lodlinjen som en hälsning
från Gud. Så bildas korsets tecken och i den
brytpunkten får vi leva. Där tid och evighet
förenas. Så får vi sluta detta nådens år 2020,
men vi får också be i Jesu namn för det nya
okända 2021.
Vi ber med sista versen i Alfred Tennysons Nyårsklockan:

Nyårsafton är en dag fylld av blandade
känslor. Där finns sorgen och saknaden efter
honom eller henne man delat livet med, där
finns en bitterhet varför inte allt blev som
man trott, där finns minnen som ingen kan
ta ifrån oss, där finns tacksamhet när det
gick bättre än man trott och över de lyckliga
dagarna, där finns frågorna oron inför det
okända. Kanske blir denna nyårsafton en
kväll för reflexioner, lågmälda samtal, eller
ensamhet där funderingar om framtiden får
utrymme. Eller är det party, med bubbel och
dans och brusande festyra, om än i mindre
skala.
Nyåret är en av de högtider då våra
hjärtan står öppna. Vi minns och ser saker
som vi annars förträngt - vi grunnar på saker
som vi inte gör annars. Det har nog alltid
varit så att denna dag, då vi går över till ett
nytt år, både oroat och glatt oss. Vi vänder
blad och ett nytt kapitel i våra liv skall skrivas och läggas till våra årsringar. Vi kan inte
gå tillbaka eller hämta tillbaka det som vi
en gång sagt nej till, men allt som inte är
färdigt hos oss kommer att finns kvar och
pockar på vår uppmärksamhet. Så är det
varje dag – så egentligen är inte denna natt
detta 12 slag annorlunda än någon annan
tidsgräns. För Gud som rör sig genom tid
och rum sätter inga gränser, och något av det
kan man ana när man en vinterkväll blickar upp mot stjärnhimlen, så oändligt långt
borta men samtidigt lika nära som varje
andetag. När jag lär mig se det, uppfylls även
det triviala, det vardagliga med Guds närvaro och ger det en ny glans. Så i varje ögonblick där Gud får bryta in i mitt liv, i min
dag sker en ny skapelse och en ny födelse,
för i det ögonblicket upphör tiden och Gud
för in evigheten. I det perspektivet är ett år
för Gud som detta ögonblick. Gud själv har
sagt: jag skall aldrig svika dig, aldrig överge
dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren

Ring in den tid, då andarne befrias ur
själviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land.
Ring honom in, den bidande Messias.
Amen.
Ett välsignat Gott Nytt År önskar
Marie-Louise Hagberg
Tf. kyrkoherde
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Svenska kyrkan
Lekeryds församling
Viktig info! På grund av nya restriktioner som kommer
gälla från 24 november 2020, så kommer vi fira ställföreträdande gudstjänster med enbart personal på nedanstående gudstjänster. Vi kommer dock att webbsända
gudstjänsterna från vår hemsida, se här:
https://lekerydsforsamling.se/
webbsandning-av-gudstjansteradvent-jul-2020/

detta. Har du ingen psalmbok, hör av dig till oss, så kan
vi nog ordna det.
Tänd ett ljus och var stilla, be en bön, sjung en
psalm mm. Det finns ju också möjlighet att fira andakt
med andra via telefon. Med tjänster som Facetime,
Skype, Zoom, Whatsapp (eller andra tjänster) på telefon,
läsplatta eller dator, kan man dessutom se varandra!

Sköt om varandra och håll i och håll ut!
Låt oss be för varandra så som vår
Herre ber för oss!

Det går alltid att fira andakt hemma eller var som helst
egentligen. I psalmbokens bakre del finns andaktsordningar med texter och böner för den som önskar hjälp i

Januari 2021

November

1 advent -Ett nådens år

29 Söndag
		
		

11.00

2 advent -Guds rike är nära

6

Söndag

		
		

11.00

3 advent -Bana väg för Herren

13 Söndag
		
		

11.00

4 advent -Herrens moder

20 Söndag
		
		

11.00

Julafton –Den heliga natten

24 Torsdag
		
		

11.00

Juldagen - Jesu födelse

25 Fredag

07.00

		
			

Annandag jul - Martyerna

26 Lördag
		
		

11.00

Söndagen efter Jul –Guds barn

27 Söndag

18.00

			
			
			

Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Svarttorps kyrka.
Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Svarttorps kyrka.
Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Järsnäs kyrka.
Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Svarttorps kyrka.
Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Järsnäs kyrka.

Nyårsdagen –Ett nådens år

1 Fredag

Söndagen efter nyår –Guds hus

3 Söndag

Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Svarttorps kyrka.
Ställföreträdande och 		
webbsänd önskepsalmer
och sånger i Svarttorps 		
kyrka.

11.00

			

Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Lekeryds kyrka.
Högmässa i Svarttorps 		
kyrka

Trettondag jul –Guds härlighet i Kristus
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Söndag

		
		

16.00

Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Järsnäs kyrka.

1 söndagen efter trettondagen –Jesu dop

10 Söndag
		
		

11.00

Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Svarttorps kyrka.

2 söndagen efter trettondagen–Livets källa

17 Söndag

11.00

		
			

Ställföreträdande och 		
webbsänd julotta
i Järsnäs kyrka.

3 söndagen efter trettondagen–Jesus skapar tro

24 Söndag
Ställföreträdande och 		
webbsänd julotta
i Järsnäs kyrka.

16.00

			
			

		
		

11.00

Septuagesima –Nåd och tjänst

31 Söndag

11.00

		
			

Februari

Ställföreträdande och 		
webbsänd gudstjänst
i Svarttorps kyrka.
Ställföreträdande och 		
webbsänd julotta
i Järsnäs kyrka.

Kyndelsmässodagen –Uppenbarelsens ljus

7 Söndag

15.00

			

Ljusgudstjänst i Svarttorps
kyrka med barnens bibel		
utdelning

