
Men Herrens nåd tar inte slut,  

hans barmhärtighet upphör aldrig.

Varje morgon är den ny  

- stor är din trofasthet. 

Klagovisorna 3: 22-23
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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  

Hur länge har du varit med i församlingen 
och varför är du med? 
Sedan jag var 14 år, 1958, då gick jag med i juniorerna. Det 
är en trygghet för mig att vara med i Guds familj.  

Vilka uppgifter har du haft? 
Söndagsskollärare, sångledare, ordförande och styrelse-
medlem i både ungdomsföreningen och församlingen. Jag 
har även varit med i Svenska Alliansmissionens styrelse på 
90-talet. 

Vad tänker du om året som ligger bakom? 
Jag är väldigt tacksam för att jag har fått vara frisk under 
hela året och inte drabbats av covid-19. 

Vad hoppas du på inför 2021? 
Jag hoppas att det ska bli ett år då vi får fira gudstjänst 
i missionshuset tillsammans igen, jag längtar efter den 
gemenskapen!

5 snabba: 
Bulle / Kaka
Grävmaskin / Diskmaskin
Ekhult / Tofteryd 
TV / Bok
Bil / Cykel

Namn: Sune Toftgård
Ålder: 76 år
Bor: Klockaregården i Tofteryd
Familj: Fru Maivor, två barn, 8 barnbarn
Har jobbat med: Jag började som bonde på min 
föräldragård i Ekhult när jag var 19 år.  
Sen under början på 70-talet började jag jobba i 
skogen och 1977 slutade jag helt som bonde.  
1979 sålde jag skogsmaskinen och köpte en  
grävmaskin i stället.  
1999 sadlade jag om, jag lämnade grävmaskinen och 
blev yrkeslärare istället och det jobbar jag tillfälligt 
som än i dag ibland, fast egentligen har jag slutat.  
Jag är ju pensionär nu för tiden och det är härligt.
Favoritmat: Schnitzel med pommes eller stekt 
potatis och bearnaisesås. Det ska vara äkta wiener-
schnitzel med en liten ansjovis och kapris på. 
Gillar: Träna, gärna cykla och jakt förstås. 

I FOKUS SUNE TOFTGÅRDSUNE TOFTGÅRD



7   Sön  Andakt
  Läggs ut på Youtube

10  Ons  19.00 Bön

14  Sön  Andakt
  Läggs ut på Youtube

17 - Påsk  Särskilt tillfälle för bön
  Förslag på böneämnen presenteras på Instagram 
  och Facebook under perioden.

17 - 21  Tipsrunda
	 	 Dessa	dagar	finns	det	möjlighet	att	gå	en	tipsrunda	runt	Assarsbo.		
  Frågorna passar både barn och vuxna.

21  Sön  Andakt
  Läggs ut på Youtube

24  Ons 19.00 Bön

FEBRUARI

PROGRAM
Några tankar kring verksamheten

Det känns som ett annorlunda år precis börjat. Pandemin fortsätter och den 
påverkar oss alla, så också Tofteryds missionsförsamling. 
   Vi kommer under våren fortsätta med andaktsstunderna på Youtube. Ambi-
tionen	är	att	vi	skall	lägga	ut	en	andakt	varje	vecka	där	det	blir	Bibelord,	reflek-
tion, sång och musik från församlingens duktiga musiker.
   När tillfälle ges kommer det också att inbjudas till en Alphakurs. Det är en 
kurs	och	ett	samtalsforum	för	alla	som	är	intresserade	och	nyfikna	på	vad	
kristen tro är och vad det kan innebära i våra liv. I kursen erbjuds undervis-
ning kring grundläggande frågor om kristen tro, t.ex: Vem är Jesus? Behöver jag 
läsa	Bibeln	och	varför	är	bönen	så	viktig	för	kristna?	samt	flera	andra	ämnen.	
Upplägget på kursen är att man startar kvällen med att äta tillsammans sedan 
lyssnar man till föreläsningen och därefter samtalar man i grupper kring kväl-
lens ämne. Vi kommer att gå ut med ytterligare information kring Alphakursen 
när vi ser att restriktionerna lättar.
   Bönen är en viktig del i församlingens liv. Mellan askonsdagen den 17 mars 
och påskdagen den 4 april inbjuder vi till en särskild böneperiod i församlingen. 
Då kan du be för olika böneämnen som kommer presenteras på våra sociala 
medier.  
			På	grund	av	de	hårda	restriktionerna	har	styrelsen	beslutat	att	flytta	fram	
församlingens årsmöte. Nytt datum: 29 maj kl.18.00.

En hälsning från ungdomsföreningens  
ordförande Sandra Johansson:

År 2020 är ett år som har gett oss prövningar i att försöka hitta nya sätt att 
bedriva verksamhet. Det är bara i efterhand som vi faktiskt kan utvärdera och 
se vad som funkar och vad vi gjorde bra och dåligt. Men som läget är nu så 
har vi ställt in alla fysiska träffar för barn och ungdomsverksamheten. När det 
blir lite ljusare på kvällarna så kommer vi försöka genomföra några träffar så 
länge det går att göras säkert. Trots detta så har uv delat ut häften ca 1 gång i 
månaden med lite tips, idéer, recept och pyssel på vad man kan hitta på. Tonår 
har kört live på Youtube den senare delen av hösten och kommer starta upp 
igen med digitala träffar. Nu i februari så kommer vi sätta upp ett hjärta på 
missionshuset och har bett uvarna hjälpa oss att fylla hjärtat med hälsningar, 
pyssel,	tips	mm.	Tanken	är	att	visa	att	vi	finns	här	även	fast	vi	inte	träffas.	Om	
DU också vill bidra med något så är det bara att hänga upp! Ta gärna med våra 
barn, ungdomar och ledare i era böner.  

Hälsning från pastorn
De bad honom då: ”Herre, ge oss alltid det brödet”. Jesus svarade: Jag är 
livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på 
mig skall aldrig någonsin törsta. Joh. 6: 34-35.
I mitten på februari börjar fastan, en period som sträcker sig fram till påsk. 
Det är en period då vi får fokusera på det som är betydelsefullt i våra liv och 
skala av allt det andra. För kristna har fasteperioden genom alla år varit en 
särskild tid för bön, eftertanke och ett tillfälle att fokusera på vad Gud vill 
med våra liv. 
				Jesus	gör	vid	flera	tillfällen	anspråk	på	att	vara	centrum	i	tillvaron.	Det	
framkommer bl.a. i texten ovan. Han säger ”Jag är livets bröd”. Bröd var och 
är en viktig del av den mat vi äter och Jesus vill tala om att han är en viktig 
del, en central del, den mest betydelsefulla beståndsdelen i en människas liv. 
   Mitt i denna bistra tid får vi erbjudandet under fastan (och även annars) att 
komma nära, tränga djupare in i det mest värdefulla: Livet med Jesus. 

Med värme,
Jesper Blom, Pastor, Tofteryds missionsförsamling.


