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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  

Det drar ju ihop sig till årsmöte, även om det är 
framflyttat och vi än så länge inte vet när det kan 
bli. Hur går det med valberedningens arbete?
Valberedningens arbete är i fullgång och vi försöker att kontakta 
församlingens medlemmar gällande olika uppdrag. Just finns bla 
behov av nya medlemmar i styrelsen och den viktiga posten som 
ordföranden. Om någon är intresserad av att engagera sig i vår 
församling är ni välkomna att kontakta mig, Johanna Malmborg 
eller Kicki Henrysson.

Varför är du med i församlingen?
Jag är med i församlingen för att det är ett viktigt ställningsta-
gande för mig och en trygg gemenskap.
Det gångna året har verkligen präglat livet på flera olika plan, 
inget är sig likt då vi inte kan umgås på samma sätt som tidigare.  
Det är allas vårt ansvar att värna om dem som är skörast i 
samhället. Vi har ändå varit väldigt innovativa i att försöka umgås 
med varandra genom uteaktiviteter, grillning och fika och det är 
ju alltid trevligt

Hur har coronapandemin påverkat dig?
Jag arbetar på distans och även om det fungerar, så är det inte 
enkelt. Samtalet och mötet med människor är viktigt. Jag tror inte 
att vi har sett alla negativa effekter av Covid -19 ännu, då många 
far illa pga isolering i samhället och det finns flera grupper som är 
särskilt sårbara. Samhället prövas verkligen på flera olika plan. 
Jag hoppas att vi går en ljusare tid till mötes och att Covid ger 
vika!

Fem snabba:
Bastu / Spa
Grisar / Bin
Hemester / Utlandsresa
Bok / Film
Löpning / Soffhäng

Namn: Maria Svensson 
Ålder: 51
Bor: Mölnarp 

Familj: Gift med Lars och vi har tre barn; Filip, 
John och Joel

Jobb: Jobbar som bitr förvaltningschef i 
socialförvaltningen, Gnosjö Kommun med 
ansvarsområden individ- och familjeomsorg, 
arbetsmarknadsenhet och funktionshinderoms-
org. Är Socionom.
 
Gillar att göra på fritiden: Jag tycker om 
att fixa med hus och trädgård, vara i skogen, 
träna och jaga. Tycker om att ha olika projekt 
igång. Är biodlare och har ibland Linderödsgrisar. 
Har två hundar och en katt.

Favoritmat: Fisk och vilt

Oanad talang: Jag kan busvissla 

I FOKUS MARIA SVENSSONMARIA SVENSSON



13  Onsd 19.00 Bön

20  Onsd 19.00 Styrelsemöte

21-24   Ekumenisk bönevecka
	 	 Dessa	dagar	finns	det	möjlighet	att	gå	en	
  bönepromenad runt Assarsbo

28  Onsd 19.00 Bön

JANUARI

PROGRAM
Ord från pastorn

När mycket är ovisst, som jag tycker en hel del är just nu, så är det gott att 
tänka	på	de	glada	stunderna	som	ändå	finns.	
För några veckor sedan satt jag och tittade på mina bilder i telefonen. Då 
hade telefonen själv skapat ett nytt album med några tillbakablickar från 
året och något ytterligare år tillbaka. När jag ser på bilderna inser jag att 
trots	all	ovisshet	och	oro	så	finns	det	mycket	att	vara	tacksam	för.	Det	
fanns t.ex. bilder på vår nyfödde son, hans syskon, bilder från sommarens 
ledighet	och	från	några	fester	och	firanden	som	trots	allt	blivit	av.	
Innan Jesus skall lämna livet på jorden säger han till sina lärjungar: ”Jag är 
med er alla dagar till tidens slut”. När jag tittar på bilderna tänker jag att 
Gud har varit med mig och familjen, trots att året också har inneburit en 
del svåra stunder. 
När framtiden är oviss och det känns oroligt kan det vara värt att påminna 
sig de stunder då Gud har varit med. ”Men jag minns Herrens gärningar, jag 
minns dina forna under” säger psalmisten i ps. 77. Det har inte varit lätta 
dagar	för	psalmisten,	han	har	ställt	sig	frågan	var	Gud	är	och	om	Gud	finns	
många gånger. Men mitt i svårigheten och ovissheten tar han fasta på det 
som har varit och kan se att Gud har varit med honom tidigare, en insikt 
som gör att han går vidare med lättare steg. 
Det	finns,	trots	allt	mycket	att	vara	tacksam	över	och	det	största	är	att	
Gud kommer vara med oss alla dagar.

Jesper Blom
Pastor Tofteryds missionsförsamling.

Planering

Eftersom så mycket är osäkert just nu är det heller inte helt enkelt att 
planera församlingens verksamhet. Det som är säkert är att vi inte kommer 
kunna fortsätta träffas som vanligt en tid framöver. 
Vi kommer fortsätta lägga ut andakter på församlingens Youtube kanal. Det 
blir en andakt i stort sett varje söndag.  Ett årligen återkommande initiativ är 
den ekumeniska böneveckan som varje år sker vecka tre. Detta år få vi mötas 
i den lokala församlingen och för vår del innebär det möjligheten att gå en 
bönepromenad.	Från	torsdag	–	söndag	finns	det	lappar	uppsatta	runt	Assars-
bo med olika böneämnen.  Ta gärna tillfället och gå denna bönepromenad. 
Styrelsen har beslutat att inte genomföra församlingens årsmöte den 31 janu-
ari, som det tidigare informerats om. Eftersom det är ovisst kring restriktion-
er och vilka rekommendationer som gäller framöver har styrelsen beslutat 
att skjuta fram årsmötet till senare i vår, information om nytt datum kommer. 


