I FOKUS CHARLOTTE

APRIL 2021

Hur har Corona-året varit:
Det har verkligen varit ett annorlunda år på många sätt. Jag
är tacksam över att hela min familj har fått vara frisk.
Vad hoppas du på för 2021:
Att pandemin tar slut så att vi få umgås med våra nära
och kära. Jag ser även fram emot att vi kan få börja träffas i
missionshuset igen.
Varför är du med i församlingen:
Det är en härlig gemenskap och möjlighet att få dela sin
tro med andra.
Vilka uppgifter har du / haft:
Knattis, missionsauktionskomittén och vaktmästare.
Namn: Charlotte Dahlqvist
Ålder: 40 år
Familj: Min man Magnus och våra barn Joel
och Elias
Bor: Smedjegården i Torp
Uppvuxen i: Värnamo
Jobbar som: Speciallärare på gymnasiesärskolan i Värnamo
Intressen: Läsa böcker, skogen, fjällvandring,
fixa med hus och trädgård.
Oanad talang: Jag är grym på Mario Kart.
Favoritmat: Tapas

5 snabba:
Landet – Sta´n
Soffhäng – Uteaktivitet
Sommar – vinter
Jeans – kjol/klänning
Desserter - godis

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

Ordf Magnus Dahlqvist
V. ordf Elisabet Staberg
Kassör: Lennart Henrysson
V. förest. Marianne Andersson

0370-72019, 070-5599655
0393-30035, 073-5861966
0393-12464, 070-6675175
0393-300 18, 070-9473747

Bankgiro 5819-0182
Swish:123 459 975 9

Barn- och ungdomsverksamheten
Club Söndag Sven Gustavsson
Knattetimman Johanna Malmborg
Barnkören
Anna Silverudd

0370-72105
070-2207779
070-2538722

UV-scout
och Mini-UV
Tonår
Tonårskören

Sandra Johansson
Simon Andersson
Johanna Sandberg

073-8154128
073-9834726
070-3865710

TOFTERYDS
MISSIONSFÖRSAMLING
Må han som är fridens herre skänka
er sin frid, alltid och på alla sätt.
2 Tess. 3: 16

PROGRAM
APRIL
1 Torsd 19.30
		

Getsemanestund
Sänds på Hagshults missionsförsamlings Youtubekanal

2 Långfredag

Andakt. Läggs ut på Youtube

4 Påskdagen

Andakt. Läggs ut på Youtube

7 Onsd

Öppet missionshus

18.00

7 Onsdag 19.00

Bön

11 Sönd 		

Andakt. Läggs ut på Youtube.

13 Tisd

Öppet missionshus

9.30–11.00

Några tankar kring verksamheten
Snart firar vi påsk, en av årets storhelger. Det är också en av, för att inte säga den största,
kristna högtiden på året. Under dessa dagar får vi påminna oss om vad Jesus gjorde för var och
en av oss.Vi får läsa texterna, lyssna till orden om att han dog och uppstod för Dig och mig.
Tyvärr blir påskfirandet inte som det brukar, i år heller. Det går inte att fira gudstjänst i
missionshuset, men vi kommer att lägga ut andakter på Youtube under långfredagen och
påskdagen. Skärtorsdagens kvällssamling sänds direkt över Youtube från Hagshults missionsförsamlings Youtubekanal.
Öppet hus i missionshuset har blivit uppskattat. Det är något vi kommer fortsätta med
under april.Vi kommer dessutom att även denna månad ha ett digitalt kyrkfika, som ni alla
är varmt välkomna logga in till. Detta gör vi för att vi skall få se varandra och höra hur vi
har det, sedan avslutas samlingen med ett bibelord och en kort hälsning från pastorn.
Om en hel del är annorlunda i den här tiden än vad vi är vana vid, kan vi vara trygga i
att påskens budskap inte har förändrats. Hälsningen från Gud om att Jesus dött på korset
för oss var och en och att alla de snedsteg som vi tagit i tillvaron är förlåtna av Gud är ett
budskap som inte gjorts om, det gäller fortfarande och det gäller oss alla.
Med dessa ord önskar jag alla en glad påsk och att vi alla får möjlighet att tala ut orden:
”Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden!
Med värme!

14 Onsd 18.00–19.30 Öppet missionshus

Hälsning från pastorn

18 Sönd		

Andakt. Läggs ut på Youtube.

18 Sönd

11.00

Digitalt kyrkfika

20 Tisd

9.30–11.00

Öppet missionshus

21 Tisd

18.00

Öppet missionshus

Skulle jag inte kunna göra med er som denne krukmakare gör, säger Herren. Som
leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk.
Jer. 18: 6.
När jag för några veckor sedan ställde i ordning missionshuset för öppet hus kom
jag att tänka på några bibelverser ur gamla testamentet. Det är profeten Jeremia
som får ett budskap av Gud om att gå ner till krukmakarens hus för att se hur
krukmakaren arbetar. Jeremia gör som Gud säger och går till platsen där krukmakaren håller på med sitt värv.
När Jeremia kommer fram talar Gud till honom ännu en gång, och då han står och
tittar på det som krukmakaren gör förstår han att Gud vill tala om för honom att
leran är en bild av Israels folk och krukmakaren är en bild av Gud själv.
Jag tror att det går att överföra denna allegori också till oss idag och till den situation som vi lever med. Då blir leran i du och jag.Vi får vara i Guds hand, bara det
är en stor tillgång och om vi tillåter det så önskar Gud forma oss till det som han
har tänkt för våra liv och det tycker jag är en hoppfull tanke.
Det kan även gälla församlingen. Gud håller församlingen i sin hand och han vill
skapa något vackert och något som är till nytta och glädje för andra.
Min önskan är att vi alla under denna påsktid skall få uppleva glädjen över att
vara i Herrens händer och min bön är att jag och vi alla skall formas av honom, till
det som Gud vill forma oss till.
Jesper Blom, Pastor, Tofteryds missionsförsamling.

21 Onsd 19.00

Bön

25 Sönd		

Andakt. Läggs ut på Youtube.

27 Tisd

Öppet missionshus

9.30–11.00

28 Onsd 18.00–19.30 Öppet missionshus
Almanackan:
8 maj - Arbetsdag

