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TOFTERYDS MISSIONSFÖRSAMLING  TOFTERYDS MISSIONSFÖRSAMLING  

Pastor: Jesper Blom
Sjöeryd, Tallnäs 2, Prästgården
568 91 Skillingaryd.
Tel: 072-237 66 64.
jesper.ekhultsmissionshus@gmail.com
tofterydsmissionsforsamling.com
facebook.com/tofterydsmissionsforsamling

Bankgiro  5819-0182
Swish:123 459 975 9

Barn- och ungdomsverksamheten

Ordf  Magnus Dahlqvist  0370-72019, 070-5599655
V. ordf  Elisabet Staberg 0393-30035, 073-5861966
Kassör: Lennart Henrysson 0393-12464, 070-6675175
V. förest. Marianne Andersson  0393-300 18, 070-9473747

Club Söndag   Sven Gustavsson 0370-72105
Knattetimman Johanna Malmborg    070-2207779         
Barnkören      Anna Silverudd 070-2538722
 

UV-scout 
och Mini-UV  Sandra Johansson  073-8154128
Tonår Simon Andersson  073-9834726
Tonårskören    Johanna Sandberg      070-3865710

TOFTERYDS 
MISSIONSFÖRSAMLING  

Varför är du med i församlingen?
Det är en trygghet att vara med i en gemenskap, man har 
ju alltid varit med, ja ända sen jag konfirmerades. 

Vad har du för uppgifter i församlingen? 
Ledare för Club Söndag, ansvarig för en av servicegrup-
perna och en av de ansvariga för den årliga missionsauk-
tionen.

Hur går det med missionsauktionen detta 
Corona-år? 
Ja det känns ju helt omöjligt att ha en traditionell mission-
sauktion i år.  Vi hoppas att pandemiläget inte förvärras, 
utan att vi ska kunna genomföra en mindre basar i stället. 
Den kommer vara utspridd över ytorna både utom- och 
inomhus och pågå under 3 timmars tid, så det inte blir för 
mycket folk åt gången! Det blir bl.a. fiskedamm, jägareldar 
och UV kommer grilla utomhus. Alla är välkomna! 
(Se info i programbladet).

Namn: Eva-Britt Sandberg

Ålder: 54, fyller snart 55 men är än så 
länge bara 54 år.

Bor: Svenstorp, Tofteryd

Familj: Gift med Mats, 4 barn, 2 barnbarn.

Jobb: Är frisör med salong i Skillingaryd
 
Gillar: Trädgård och att odla allt från blom-
mor till ätbart. Älskar att kunna plocka in 
min egen mat som jag odlat själv. Sen gillar 
jag att spela revy med! 

Oanad talang: Nej det har jag nog 
ingen! 

I FOKUS EVA-BRITTEVA-BRITT



1  Sönd  10.00 Gudstjänst med nattvard
  Ann-Marie Erixon. 
  Sång: Samuel Toftgård. Club Söndag.
  ML: Gunnar Sandberg  Ljud: Johannes Silverudd

11 Onsd 19.00 Bön i missionshuset

14 Lörd 9.30 Pyssel inför basaren i Per Jonssons maskinhall

21 Lörd 14-17 Basar i Missionshuset

25 Onsd 19.00 Bön i missionshuset

29 Sönd 10.00 Adventsgudstjänst
  Jesper Blom, Diamanterna.
  ML: Kicki Henrysson  Ljud: Samuel Silverudd

 17.00 Adventsgudstjänst
  Jesper Blom, Diamanterna.
  Ml: Jesper Blom  Ljud: Samuel Silverudd

8  Tisd 19.00 Programråd

9  Onsd 18.00 Bön i Missionshuset
 19.00 Styrelsemöte

13  Sönd 10.00 Gudstjänst med nattvard
  Jesper Blom, luciainslag från UV.
  ML: Jesper Blom  Ljud: David Olsson

27 Sönd 10.00 Julgudstjänst
  Jesper Blom.
  ML: Per Jonson Ljud: Samuel Toftgård

31  Torsd 17.00 Nyårsbön i Missionskyrkan, Skillingaryd

NOVEMBER

PROGRAM

I ordet var liv och livet var människornas ljus. 
Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Joh.1: 
4-5.
Det sägs att ”och” är det vanligaste ordet i det svenska språket. Jag vet inte om 
det stämmer, men troligtvis så är det ett av de ord vi oftast använder. 
Det kan vara så att detta också speglar våra liv, där är det en hel del av både och.
I dessa tider kan det handla om sjukdom, men också om friskförklaringar. Det 
finns i våra liv kanske en del att oroa sig för, men också en hel del att glädja sig åt. 
Vi lever i en årstid då det blir mörkare och då det är mörkast på hela året, men 
det tänds också ljus, väldigt många ljus.
Bibeltexten ovan handlar om att ljuset kommer in i världen. När Jesus föds var det 
också orostider och därför ville författaren till bibeltexten påminna om att Jesus är 
den som kommer med ljus, frid och harmoni. Mitt i en tillvaro som kanske känns 
mörk och orolig så finns det också ett ljus som vill lysa i våra liv, detta ljus är Jesus.
I detta programblad presenterar vi samlingarna för november och december. Vi 
räknar med att restriktionerna ligger kvar och att vi då på samlingarna får vara 
som mest 50 personer. Därför har vi planerat för dubbla gudstjänster på första 
advent, en dag då vi vanligtvis brukar vara många som firar gudstjänst tillsammans. 
Innan dess har vi basar i och utanför missionshuset, detta eftersom vi i år inte kan 
ha missionsauktion på samma sätt som tidigare.
Varmt välkommen till våra samlingar i Ekhults missionshus.

Allt gott!

Jesper Blom
Pastor Tofteryds missionsförsamling.

Välkommen till basar i Ekhults missionshus!
Lördag 21 november kl. 14 – 17 planeras en basar i och utanför missionshuset.
Det kommer vara blandade aktiviteter vid separata stationer, allt från lotterier 
och försäljning till något tilltugg.
Vi kommer naturligtvis att följa gällande rekommendationer från folkhälsomyn-
digheten.
Basaren ersätter missionsauktionen, som i år inte kommer att genomföras på 
grund av kända orsaker.

Lördag 14 november kl. 9.30 samlas de som vill för att binda kransar och annat 
pyssligt. Plats: Pers maskinhall.
De som vill skänka bröd och paket är välkomna att göra det. 
Paketen kommer säljas för 100 kr.
Inlämning av gåvor till basaren kan göras fredag 20 november mellan kl. 17 – 19. 

Om ni har frågor går det bra att kontakta Eva-Britt Sandberg på tel 0705 500559
Mer information kommer när det börjar närma sig.
Varmt välkomna!
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