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Välkommen till våra gudstjänster:

Saron & Lyktan  s 2

Pingstkyrkan i Lekeryd s 3

Svenska kyrkan s 4

Svenstorps Allianskyrka s 5

Missionskyrkan i Lekeryd s 7

Missionskyrkan i Svarttorp s 8

Julhälsning   
från kyrkorna  
i Lekeryd 2019

Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus...

 Jes 9:2 (1917 års översättning)

Samhällsinformation
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Saron Lyktan Ryd 

December
1 Söndag  10.30 Gudstjänst tillsammans 

med och i Pingstkyrkan  
Lekeryd. Marianne Enell m 
fl.

3	 Tisdag	 14.00	 Dagträff.	Sång	och	spel	av	
och med Marianne Enell.

4 Onsdag 19.00 Ekumenisk bön i  
Pingstkyrkan. 

5 Torsdag 18.00 Bibelsamtal hos Kristina  
och	Karl	Lennart	i	Evedal.

6 Fredag 18.00 Fredax Julfest. 
15	 Söndag	 10.00	 Gudstjänst	med	nattvard	

Marianne Enell.
18	 Onsdag	 19.00	 Ekumenisk	bibelkväll	 

i	Svenska	Kyrkan.
29 Söndag 18.00 Julmöte i Saron med  

Göran Johansson och  
Thomas Fransson Aneby.

31	 Tisdag.	 17.00	 Ekum.	Nyårsgudstjänst	i	 
Svarttorps	Missionskyrka.	

Januari 
5 Söndag 10.00 Trettondagsafton.  

Församlingens	Årsmöte.	
Marianne Enell. 

12-18 januari  Ekumeniska böneveckan,  
 se separat annons. 
30 Torsdag 18.00 Bibelsamtal hos Birgitta  

och Roland, Vaktholmen
31 Fredag 17.00 FredaxStart 

Februari 
4	 Tisdag	 14.00	 Dagträff	
5 Onsdag 19.00 Ekumenisk Bön i Missions-

kyrkan Lekeryd.

Advent
”Advent är mörker och kyla…” ja så börjar de två 
första versarna till Margareta Melins psalm.  
Årstiden är mörk och kall, men psalmen handlar 
mer om hur vår värld ser ut, om drömmen om 
fred, men ”man bråkar och slåss överallt”. Den 
skrevs för 50 år sedan, och jag tänker på hur 
värld ser ut idag, hur mycket våldet har ökat 
på de åren. Men sista versen talar om det som 
advent egentligen handlar om och som är ordets 
betydelse: Herrens ankomst! För det första 
behöver Jesus få komma in i vårt liv just här och 
nu. Han är min räddning och min frid: 

Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han 
utgav sin enfödde Son, för att den som tror på 
honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma 
världen utan för att världen skulle bli frälst 
genom honom.

Även om det är mörker och kyla runtomkring mig 
så kan jag uppleva ljus och värme i mitt inre. Jag 
kan också då få sprida fred, omtanke och kärlek i 
min närhet. Vara med och göra en bättre värld där 
jag finns, och berätta om Guds kärlek och omsorg 
på min livsvandring.Advent påminner också oss 
om att Jesus ska komma tillbaka hit. En dag ska 
vi få leva i fullkomlig fred och frihet. Då ska vi få 
leva i Guds eviga ljus och värme. 

Upp 22:5  Någon natt skall inte finnas mer, och 
de behöver inte någon lampas sken eller solens 
ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de 
skall regera som kungar i evigheternas evigheter. 

Vilket hopp vi har, vilken framtid vi har att vänta, 
tillsammans med fridskungen Jesus. ”Advent är 
ljus och värme”                                         
  Marianne Enell    
  Lekeryds Pingstförsamling   
  Järsnäs Baptistförsamling                                                                                                         

1a	Advent

Foto: Alex & Martin/Ikon
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PINGSTKYRKAN
LEKERYD

V.48
Söndag	 1	 10.30	 Adventsgudstjänst,	 

Marianne	Enell,	sångarna,	
kyrkkaffe.	 
Tillsammans med  
Saron Ryd.

V.49
Måndag	 2	 19.00	 Mammabön.
Onsdag 4 19.00 Ekumenisk bön i  

Pingstkyrkan.
Torsdag 5  Kraftkällan, 

bibelläsning och bön.
Söndag 8 10.30 Gudstjänst, Marianne Enell, 

nattvard.

V.50
Torsdag	 12	15.15	 Sångstund	på	Solgården.
 12 19.00 Kraftkällan,  

bibelläsning och bön.
Söndag	 15	18.00	 Jul-Cafékväll,	 

Marianne	med	vänner.

V.51
Onsdag	 18	19.00	 Ekumenisk	bibelkväll	i	

Svenska	Kyrkan	 
Lekeryd.

Torsdag 19 19.00 Kraftkällan,  
bibelläsning och bön.

Söndag 22 10.30 Gudstjänst, Marianne Enell,  
sångarna.

V.52
Juldag.	 25	07.00	 Julotta,	Sören	Sigvardsson,	 

sångarna,	julottekaffe.
Söndag 29 18.00  Gudstjänst i Saron Ryd, 

Göran Johansson  
och Thomas Fransson.

2020
V. 1
Nyårsafton	 31	 17.00	Nyårsgudstjänst	i	 

Missionskyrkan  
Svarttorp,	Marianne	Enell.

Nyårsd.	 1	 16.00	 Årets	första	möte.	LP-vän-
ner.	Kollekt	till	LP,	fika!

Torsdag 2 19.00 Kraftkällan, bibelläsning  
och bön.

Trettond.	 6	 10.30	 Församlingens	årsmöte.	
Marianne	Enell,	sångarna,	
nattvard,	servering.

V.2 
Torsdag  19.00 Kraftkällan,  

bibelläsning och bön.
Söndag 12 10.30 Ekumenisk Gudstjänst i 

Pingstkyrkan,	upptakt	inför	
böneveckan.

   Fortsatt bön  
under dagen.

V.3
12-18 januari Ekumeniska  

böneveckan	 
i de olika kyrkorna  
(se	separat	annons)

Söndag	 19	18.00		 Cafékväll,	 
Marianne	med	vänner.

V.4
Torsdag 23 19.00 Kraftkällan,  

bibelläsning och bön.
Söndag 26 10.30 Gudstjänst, Rolf Oldin.

V. 5
Måndag	 27	19.00	 Mammabön.
Torsdag	 30	19.00	 Hemgrupper.
Söndag 2 10.30 Gudstjänst,  

Marianne Enell,  
sångarna,	nattvard.

Fröjdas vart sinne, julen är inne  
Frälsaren kommen är!
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Ansvarig utgivare: Tf kh Marie-Louise Hagberg
Layout:  Henrik Jonason
Nästa nummer av Kyrknytt beräknas utkomma i mitten av februari 2020. 
Manusstopp den 15 december 2019.

Söndag 1 december 2019 
Första Advent - ett nådens år
11.00	 Adventsgudstjänst	i	Svarttorps	kyrka.		

	 Lekerydskören	&	Svarttorp-Järsnäs	kyrkokör.	
	 Trumpeter:	Hans	Wiklund	o	Anders	Lindell	Kyrkkaffe

Söndag 8 december 2019 
Andra Advent - Guds rike är nära
11.00	 Gudstjänst	i	Järsnäs	kyrka.	 	
15.00	Julavslutning	med	luciatåg	för	barngrupperna	i		 	

	 Lekeryds	kyrka.	Servering.	 		 	

Söndag 15 december 2019
Tredje Advent - Bana väg för Herren
11.00	 Högmässa	i	Svarttorps	kyrka.	 		 	

Söndag 22 december 2019
Fjärde Advent - Herrens moder
11.00	 Gudstjänst	i	Lekeryds	kyrka.	 	
18.00	Julkonsert	i	Svarttorps	kyrka.	Lekerydskören		&		

	 Svarttorp-Järsnäs	kyrkokör	med	solister	&	musiker.	 	

Tisdag 24 december 2019
Julafton - Den heliga natten
11.00	 Samling	vid	krubban	i	Järsnäs	kyrka.	 	
23.00	Midnattsgudstjänst	i	Lekeryds	kyrka.	Sång.	 	

Onsdag 25 december 2019 
Juldagen - Jesu födelse
07.00	Julotta	i	Järsnäs	kyrka.

Söndag 29 december 2019
Söndagen efter Jul - Guds barn
11.00	 Högmässa	i	Svarttorps	kyrka.

Tisdag 31 december 2019 
Nyårsafton
17.00	Ekumenisk	gudstjänst	i	Svarttorps	missionskyrka.	 	

Onsdag 1 januari 2020
Nyårsdagen - i Jesu namn
16.00	Nyårsgudstjänst	i	Lekeryds	kyrka.		

Lördag 4 januari 2020
15.00	Krubb	och	krubb	i	Svarttorps	församlingsgård.			 	

Söndag 5 januari 2020
Söndagen efter nyår - Guds hus
11.00	 Högmässa	i	Lekeryds	kyrka.	 	

Måndag 6 januari 2020
Trettondagen - Guds härlighet i Kristus
16.00	Ljusgudstjänst	och	grötfest	i	Järsnäs	kyrka.		

	 Svarttorp	-	Järsnäs	kyrkokör.	

12-18 januari Ekumeniska böneveckan. Se separat annons.
Söndagen den 19 januari

2 söndagen efter Trettondagen -Livets källa
11	 Högmässa	med	HimlaGott	i	Järsnäs.
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Det kanske du har hört sägas någon gång, kanske i samband 
med Julen. Och det är sant, men inte helt…
För att ge, måste du också få. För att få måste du också ge.
Julen handlar för många om relationer. Goda relationer, brist 
på sådana eller kanske trasiga relationer. Det finns många 
olika sorters mänskliga relationer, men det finns en som är 
viktigare än alla andra. Relationen mellan dig och Livet -Gud. 
Och den relationen är ett lyckligt byte, om du bjuder in Gud 
i ditt hjärta. För i din famn och ditt hjärta kanske det finns 
mängder av sorg, besvikelser, misslyckanden och krossade 
drömmar -som du inte vet vart du skall göra av- och kanske 
inte orkar bära längre. Men det finns en som vill bära dem 
för dig.

När Jesus kom till världen som ett litet barn -bars det 
fram kungliga gåvor. Men det Jesus längtar allra mest efter är 
dig! Även om du har svårt att tro det, så älskar han dig som 
du är, trots skador och brister. Och han tar med glädje emot 
allt det tunga du släpar på för att ta med det upp på korset, 
om du ber honom om det. I utbyte får du den frid och 
liv som världen inte kan ge dig och den kärlek som aldrig 
slocknar, vad som än händer. 

Om du lämnar all gammal bråte ifrån dig, så frigörs ditt 
hjärta och dina händer. Du kan ta emot kärleken från Livet, 
Gud själv.  Men kärleken får du inte behålla ensam -den 
måste delas.

Det är som att om en sjö skall ha liv, så måste det både 
finnas inlopp och utflöde. Står vattnet still, så dör livet. 
Vi måste både ta emot liv och kärlek, men också ge liv och 
kärlek. Då kan det bli som Jesus sade: ”Den som tror på 
mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som 
skriften säger.” (Joh 7:38).

Om källan finns inom dig, för att du låter Jesus bo i ditt 
hjärta, så kan du också bli den du är tänkt att vara, inte den 
du eller andra tänkt du skall vara.  
Du slipper jaga efter ytlig och förvirrande bekräftelse på 
sociala medier, i skolan, jobbet, eller var du än befinner dig. 
Jesus -Gud själv- vill bo i ditt hjärta och du skall veta att du 
alltid finns i hans hjärta, till tidens slut och i evighet. För 
han älskar dig för vem du är, inte vad du gör. Han som säger 
om sig själv att han är ”den som är”, vill att du skall vara i 
honom, liksom han är i dig. Livet kan storma och det kan 
göra ont och vara tufft, men ”varken krafter i höjden eller 
krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja 
oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”! (Rom 8:39)

Julens stora budskap är att Gud blev människa  
-för vår skull. Vår gåva till Jesusbarnet får bli oss själva, med 
allt vi är och inte är. 

Gåvan till oss är Jesu Kristi kärleks gåva;  
liv och överflödande liv.

Profeten Jesaja (7:14) talade om Jesus och sade: Den 
unga kvin nan är ha van de och skall föda en son, och hon 
skall ge ho nom nam net Im ma nu El, ’Gud med oss’.  
Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? (Rom 8:31

Ta emot och ge vidare av Jesu Kristi kärlek i Jul! 

Med önskan om en välsignad Kristi födelsedag!
Henrik Jonason, präst.

Julbetraktelse
Det handlar om att ge, inte att få…



i Lekeryds församlingshem torsdag 5 december 13.00. 
Kostnad 130kr, överskottet går till julinsamlingen. 
	 Anmälan	senast	30	november till Suzanne  

  tel 036-858 89 eller sms 072-511 36 00. 
  Varmt välkommen!

Julbord
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Söndagen den 26 januari
3 söndagen efter Trettondagen -Jesus skapar tro
11	Gudstjänst	i	Svarttorps	kyrka

Söndagen den 2 februari
Kyndelsmässodagen -Uppenbarelsens ljus
15	 Familjegudstjänst	med	utdelning	av	dopänglar	och	

glassfest	i	Järsnäs	kyrka.

Söndagen den 9 februari
Septuagesima -Nåd och tjänst
11	 Högmässa	i	Svarttorp.

Söndagen den 16 februari
Sexagesima -Det levande ordet
11	 Gudstjänst	i	Järsnäs	kyrka.

Söndagen den 23 februari
Fastlagssöndagen -Kärlekens väg
11	 Gudstjänst	med	HimlaGott	i	Svarttorps	kyrka.		

Kaffe	och	semla.
För ev ändringar se hemsidan. www.lekerydsforsamling.se

EKUMENISKA BÖNEVECKAN JANUARI 2020
12 Söndag 10.30 Gudstjänst i Pingstkyrkan. 
13 Måndag 19.00 Lyktan Ryd.
14 Tisdag 19.00 Missionskyrkan Lekeryd. 
15 Onsdag 19.00 Missionskyrkan Svarttorp. 
16 Torsdag 19.00 Pingstkyrkan Lekeryd.
17 Fredag 19.00 Allianskyrkan Svenstorp. 
18 Lördag 18.00 Svenska Kyrkan Lekeryd.

Barngrupperna börjar v 3!
För	info	se	hemsidan:	www.lekerydsforsamling.se!

Välkommen!	
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Svenstorps Allianskyrka

30	november	 19.00	 Gudstjänst	vid	första	Advent,	 
Ekblom,	servering.

4 december 19.00 Ekumenisk bön i  
Pingstkyrkan.

8 december 10.00 Gudstjänst, HHN, Ekblom.
14 december 18.30 Luciafest med auktion  

och lotterier.  
UV-Scout	medverkar.	 
Servering.

15 december  18.00 Samtal och bön.
18	december	 19.00	 Ekumenisk	bibelkväll	i	 

Svenska	kyrkan	Lekeryd.
23 december 18.00 Julbön, Julens texter och 

sånger.	Glöggservering.
31	december	 17.00	 Nyårsbön	i	Svarttorps	 

Missionskyrka.
5 januari 10.00  Trettondagsafton. Gudstjänst 

med	nattvard.	Ekblom.
8	januari	 19.00	 Programråd.

12-18 januari    Ekumenisk bönevecka,  
    se separat annons.
19 januari  18.00 Samtal och bön
26	januari	 10.00	 Församlingens	årsmöte,	 

Servering.
2 februari 10.00 Gudstjänst, HHN. Ekblom
4 februari 18.30 UV-Scout startar

Faktaruta
Svenstorps Allianskyrka
Pastor Kerstin Ekblom, telefon: 0704 949 935
Hemsida: www.svenstorpsallianskyrka.se

Strålande stjärna  
-Julkonsert i Svarttorps kyrka
22 december kl 18.00
Lekerydskören & Svarttorp-Järsnäs kyrkokör  
med solister och musiker. Varmt välkommen!

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖ
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Miljontals flickor i världen 
lever under förtryck och 
utsätts för hot, våld och 
övergrepp. Det kan vi 
aldrig acceptera.

Miljontals flickor i världen 
lever under förtryck och 

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act

Morgonbön
Varje fredag kl 08.45 
 har vi en enkel morgonbön i Lekeryds kyrkas sakristia.  
Varmt välkommen!

Foto: Royne Mercurio /Ikon

Foto: Johannes Frandsen/Ikon
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Låt oss avsluta året i Jesus välsignelse.

En välkänd bild från Jesusstatyn, ”Cristo Redentor” 
eller ”Limhamns-Jesus”(?) i staden Rio de Janeiro i 
Brasilien. Jesu utsträckta armar vill möta dig, trösta 
dig, hålla om dig och sända dig.

Om du ”ställer” dig lite vid sidan om statyn så stäcker 
sig Jesu ena arm bakom dig, mot det som varit – till-
baka till nyårsdagen 2019 (och längre än så).  
Hur har 2019 varit för dig? Fantastiskt hoppas jag. 
Men det har säkert kantats av det som även varit  
jobbigt på olika sätt. Alla har vi haft vår egen resa, 
kantat med både gott och ont.  

Ibland är det klokt att försöka se tillbaka mer på det 
positiva än det andra. Det finns en sång så börjar 
med orden ”fäst dina ögon på Jesus”. Titta uppåt så - 
ser du Jesustatyns stora arm, sträckt över dig in i den 
tid du passerat. Han har varit med dig varje steg – har 
du inte märkt det? Nä, så är det alltför ofta, men 
Jesus svar till dig är tydligt: Jag går alltid vid din sida! 

Du får se tillbaka på som varit, och förhoppningsvis 
upptäcka att: även i det mörkaste så finns ljuset. 

Gå och ställ dig mitt framför statyn. 

Här, mitt i ditt liv, står han och hans famn är öppen 
för dig. I bibeln (Luk 15) kan vi läsa om den förlo-
rade sonen – vilken bra bild. Han som svek, gav sig 
bort från fadern, slösade bort allt, men ångrade sig 
och vände tillbaka och mötte en öppen fadersfamn. 

Min vän – hur du än har det. Är ditt liv riktigt gott 
eller har du ”ställt till det för dig”? 

Hur illa än livet varit mot dig, vad än ditt hjärta är 
tyngt av så är Jesu famn öppen för dig. Vem av oss 
behöver inte en famn att krypa upp i? Hans famn är 
full av förståelse, upprättelse, värme, förståelse och 
kärlek. Ta lite tid att stanna upp här och bara njut i 
hans famn – ingen är älskad som du, så värdefull i 
hans ögon – en ädelsten i hans hand.

Nu får du promenera vidare och ställa dig på andra 
sidan med ryggen mot Jesusstatyn. Jesu andra arm 
sträcker sig rätt in i din framtid, in i ett oskrivet 2020. 

Vad har du för planer, drömmar och längtan. Jesus 
vill gå med dig, leda dig om du vill och om du går 
vilse så vänd tillbaka till tanken om Jesusstatyn och 
börja om med hans arm och hand sträckt över ditt liv. 

Är du sugen på att ge, eller snarare, byta ett Nyårslöf-
te? Lova Jesus att du skall ta detta nya år lite mer med 
honom. Nyårslöftet du får tillbaka blir hans välsig-
nelse till dig. Från hans utsträckta armar och händer 
kommer de ”gamla” orden som ger liv, hopp, närvaro 
och kärlek över dig och till liv! 

Herren välsignar dig och bevarar dig, Herren låter sitt 
ansikte lysa över dig och är dig nådig. Herren vänder 
sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns, Sonens 
och den heliga Andens namn. Amen.

Kuriosa: Fundamentet till statyn är gjord i cement 
från företaget ”Cementa” i stads- 
delen Limhamn i Malmö. Därför blev den på 1930-talet 
känd bland svenska sjömän som ”Limhamns-Jesus”.

Hälsningar Kenneth Heinevik, 
pastor i missionskyrkan Lekeryd

Ett nytt år! 

Foto:Henrik Jonason
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DECEMBER

Söndagen den 1 december 
 1 advent
10.00	 Gudstjänst.	Närradio,	Joakim	Moregård,	

Adventskör.

Onsdagen den 4 december
19.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan.

Söndagen den 8 december 
 2 advent
10.00  Gudstjänst, Söndagsskolans julfest.  

Henrik	Sveningsson.

Torsdagen den 12 december
19.00 Bibelsamtal och bön.

Söndagen den 15 december  
 3 advent
10.00	 Gudstjänst.	Nattvard,	 

Kennet	Heinevik,	Brasset.

Onsdagen den 18 december
19.00	 Ekumenisk	bibelkväll	i	Svenska	kyrkan.

Lördagen den 21 december  
18.00 Julkonsert konsert med Con Dios,  

Amanda, AnnaSara, Frida, Frida & Elin. Fika.

Tisdagen den 25 december 
 Juldagen
16.00	 Gudstjänst,	Julens	budskap	med	 

Siv	och	Kennet	Heinevik.	

Tisdagen den 31 december 
 Nyårsafton
17.00	 Nyårsgudstjänst	i	Svarttorp.	 

Marianne Enell.

JANUARI 

Fredagen den 3 januari
18.00	 Församlingens	julfest.	Offer	till	Equmenia-

kyrkan.

Söndagen den 5 januari
10.00	 Gudstjänst.	Kennet	Heinevik,	Evelina	

Svensson	&	Thea	Toth

Söndagen den 12 januari
10.30 Gudstjänst, Ekumenisk i Pingstkyrkan 

Kerstin Ekblom

12-18  januari Ekumenisk bönevecka,  
  se separat annons.

Söndagen den 19 januari
10.00	 Gudstjänst.		Henrik	Sveningsson,	lov-

sångsteam,	nattvard	

Söndagen den 26 januari
10.00	 Gudstjänst	Kennet	Heinevik,	Enjoy

Torsdagen den 30 januari
19.00 Bibelsamtal och bön

FEBRUARI

Söndagen den 2 februari
10.00	 Gudstjänst.	Offer	till	Svenska	Allians- 

missionen.	Ulf	Häggkvist,	Sångarna.

Foto: Alex & Martin/Ikon

Lördagen den 14 december
9.00-12.00	 Försäljning	av	julgranar	och	 

		 lotterier	vid	ICA	Lekeryd.
18.00   Scouternas julbasar  

		 med	Luciatåg	och	försäljning.
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DECEMBER
Söndagen den 1 december
1 advent
10.00 Gudstjänst i Lekeryd.

Onsdagen den 4 december
19.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan.

Söndag den 8 december
2 advent
10.00		Gudstjänst.	Henrik	Sveningsson,	 

musik	av	Anders	Gustavsson,	Nattvard.

Onsdagen den 11 december
19.00 Bibel och bön. Pastor.

Onsdagen den 18 december
19.00	 Ekumenisk	bibelkväll	i	Svenska	kyrkan.

Tisdagen den 31 december
17.00	 Nyårsgudstjänst	i	Svarttorp.	Marianne	Enell.

JANUARI
Onsdagen den 8 januari
19.00 Bibel och bön. 

Söndagen den 12 januari
10.30 Gudstjänst, Ekumenisk i Pingstkyrkan.  

Kerstin Ekblom.
12-18  januari Ekumenisk bönevecka,  

se separat annons.

Söndagen den 19 januari
10.00	 Gudstjänst	med	Årsmöte.	 

Kennet	Heinevik.	Nattvard.	Lunch.

Onsdagen den 23 januari
19.00 Bibel och bön.

Söndagen den 26 januari 
10.00	 Gudstjänst	Henrik	Sveningsson.

Onsdagen den 29 januari
19.00	 Bibel	och	bön	pastor.

FEBRUARI
Söndagen den 2 februari
10.00 Gemensam gudstjänst  

i Lekeryds Missionskyrka. 
Offer	till	Svenska	Alliansmissionen.	 
Ulf	Häggkvist,	Sångarna.

Svarttorps Missionskyrka

Med en tillönskan om en  
Välsignad Jul och Gott Nytt År! 

Kyrkorna i bygden

Från Guds hjärta till ditt hjärta: 
Du är aldrig ensam! 

Jesus sade:  
Jag är världens ljus!  

Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus!


