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Mail: millis.t@hotmail.se

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

Bankgiro: 5250-1814

Bankkonto: 7244-281596-6
Swish: 123-0565028
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Februari
2

söndag

10.00

Gudstjänst
Ulf Häggkvist, Sångarna, offer till Svenska Alliansmissionen

5

onsdag

19.00

Ekumenisk bön

7

fredag

18.00

Fredagsmys för barnfamiljer

9

söndag

10.00

Gudstjänst
Joakim Moregård, lovsångsteam, nattvard

13

torsdag

19.00

Bibel och bön

14

fredag

15.00

Trivselträff
Maria & Lennart Erlandsson (Bankeryd), bildspel med musik

16

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, barnvälsignelse, AnnaSara Klackensjö &
Frida Stark

19

onsdag

19.00

Ekumenisk bibel och bön i Svenstorp

23

söndag

10.00

Årshögtid med årsmöte
Kennet Heinevik, Henrik Sveningsson, lovsångsteam

27

torsdag

11.00

Förmiddagskaffe med andligt samtal

Mars
1

söndag

10.00

Missionsgudstjänst
Henrik Sveningsson, Vår resa till Albanien - ungdomar från
Forserum berättar och sjunger

4

onsdag

19.00

Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

5

torsdag

18.30

SAUs ledarkväll och regionsmöte

6

fredag

19.00

Världsböndag i missionskyrkan i Svarttorp

8

söndag

10.00

Tillsammansgudstjänst
Irene Björnell med ”4 B:n”, Lyckotoner

12

torsdag

19.00

Bibel och bön

13

fredag

15.00

Trivselträff
Sjung om Guds rika kärlek, Inger & Hans Andersson (Värnamo)

15

söndag

18.00

Fredagsmys för barnfamiljer

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, sånggruppen Mosaik

18.00

Bön och lovsångskväll

Mars fortsättning
18

onsdag

19.00

Ekumenisk bibel och bön i Lyktan Ryd

22

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, Frida Stark, nattvard, närradio

26

torsdag

11.00

Förmiddagskaffe med andligt samtal

29

söndag

10.00

Gudstjänst - hela kyrkan sjunger
Kennet Heinevik, Sångarna

Svarttorps Missionskyrka
Februari
2

söndag

10.00

Gudstjänst i Lekeryd
Ulf Häggkvist, Sångarna, offer till Svenska Alliansmissionen

5

onsdag

19.00

Ekumenisk bön i Lekeryds missionskyrka

9

söndag

18.00

Gemenskapskväll

12

onsdag

19.00

Bibel o bön

14

fredag

15.00

Trivselträff i Lekeryd

16

söndag

10.00

Gudstjänst
Henrik Sveningsson, nattvard

19

onsdag

19.00

Ekumenisk bibel och bön i Svenstorp

23

söndag

19.00

Bön

26

onsdag

19.00

Bibel och bön

Svarttorps Missionskyrka
Mars
4

onsdag

19.00

Ekumenisk bön i Svenska kyrkan

6

fredag

19.00

Världsböndag
Henrik Sveningsson, Karoline Ellbranth-Pettersson &
Julia Pettersson, servering

8

söndag

18.00

Gemenskapskväll

11

onsdag

19.00

Bibel och bön, pastor

13

fredag

15.00

Trivselträff i Lekeryd

15

söndag

10.00

Gudstjänst
Kennet Heinevik, Annelie Sturedahl, nattvard

18

onsdag

19.00

Ekumenisk bibel och bön i Lyktan Ryd

22

söndag

10.00

Gudstjänst
Lennart Larsson

25

onsdag

19.00

Bibel och bön, pastor

Pastorsruta
God Jul och God fortsättning på 2020. Ja, julen är faktiskt inte riktigt slut än om man
ska se till kyrkoåret. Det är först vid Kyndelsmässodagen i början på februari som vi
avslutar julen. Det hände något speciellt i mina ögon på Skansen vid Nyårsnatten. Då
läses alltid Nyårsklockan, nu senast av Lena Endre. Inlevelsefullt och vältaligt så
började hon med de välkända orden: ”Ring, klocka ring…”
Det vi ska veta när vi blickar tillbaka på denna tradition är att uppläsaren haft en stor
variation och frihet på vad eller vilka delar som tas med från originalet. Varken den
fjärde strofen eller den sista strofen i dikten brukar numera läsas.
Men för den uppmärksamme så var det nu dags att lyssna på ord som i mina öron
blev viktiga och som jag burit med mig nu i några veckor.
”Ring in den tid, då andarna befrias
ur själviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!”
Jag har insett att detta är en bön jag ständigt vill bär med mig och aldrig glömma.
Vikten av att ständigt ringa in Jesus i mitt liv.
En gång i tiden ringde skolfröken in oss till klassrummet. Jag är osäker om det görs på
samma sätt idag, men oavsett så var det vår uppmärksamhet hon ville åt. Det var
dags, nu skulle det börja, skoldagen i klassrummet.
Låt oss leka med idén att jag har en ringklocka i min hand som det står Messias på,
som det är tänkt att jag ska ring i för att välkomna honom in. Jag har upptäckt att det
stämmer, att det som julen handlar om, att Jesu födelse faktiskt landat i mig. Då är
det dags att våga ringa i klockan och därmed påkalla att jag vill ringa in dig Messias,
Jesus i mitt liv. Må händ för första gången, eller för sjätte gången men väl

lika viktigt. Jag vill visa och uppmärksamma på att det är nu det börjar, livet med
Jesus.
Det är du som utifrån din upptäckt och din resa väljer att bestämma dig för att låta
Jesus bli en del av ditt liv. Han har i alla år, i alla lägen alltid funnits där på ”skolans
lekplats” om vi nu låter oss använda den bilden. Han har redan varit där och sett dig
för längesedan. Nu är det din tur att visa att du upptäckt honom och vill dela ditt liv
med honom. Du får öppna ditt hjärtas dörr och ringa med glädje i klockan och
instämma i följande bön:
Jag behöver dig i mitt liv. Jag vill ringa in i dig Jesus för jag tror att du är Messias.
Så enkelt är det, du har möjligheten i din hand och han väntar på dig.
/Henrik Sveningsson

Hoppas på Herren,
var stark och modig i ditt hjärta
och hoppas på Herren!
Psaltaren 27:14

