
Närma er Gud, och 
han skall närma sig er.
Jak. 4:8.
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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   Elisabeth Blom 073-032 78 15
Knattetimman Elisabeth Blom    073-032 78 15         
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  

Vem är Bettan &  Zigge och hur kom de till? 
Bettan och Zigge är två karaktärer från ett bibeldrama från 
uv lägret 2010. 
De är 11 år, födda på samma dag, på samma sjukhus. De är bästa 
vänner som alltid är där för varann och de hänger hela tiden.

Vad hittar de på?
De gillar att gå på loppis och en dag så hittade vi en gammal 
väska som visade sig vara en gammal portal som leder till 
Jesu tid!

Hur ofta kan vi se ett nytt avsnitt? 
Totalt kommer det komma upp 5 avsnitt! Dom finner man 
på youtube.

Vad gör ni annars, när ni inte är Zigge & Bettan? 
När jag inte är Zigge så går jag i skolan på Fågelfors i 7b, på 
fritiden spelar jag trummor och är med i orienteringsklub-
ben i Vaggeryd sen går jag såklart på Scouterna med. 
När jag inte spelar Bettan så går jag sista året på gymnasiet, 
där jag får göra tårtor och bakelser! När jag inte bakar så 
gillar jag att lyssna på musik, köra traktor och träna.

Musiktips:  Anyone - Justin Bieber

Månadens skämt:  
- Har du sett filmen om lastbilen? 
- Nej, men jag har sett trailer

5 snabba Zigge/Joel: 
Hemlagat / Köpa färdigmat
Sommar / Vinter 
Moppe / Cykel
Linnesjön / Havet 
YouTube / Live 

Zigge & Bettan  
våra nya YouTube-kändisar

Namn: Zigge & Bettan, alias Joel Svensson & Ester 
Sandberg

Ålder: 
Joel: Jag är 13 år.
Ester: Jag är 18 år.

Favoritmat: 
Joel: Min faoritmat är nog hamburgare och pommes, 
lagat av brorsan förstås. 
Ester: Spagetti och köttfärssås

5 snabba med Bettan/Ester: 
Hemlagat / Köpa färdigmat
Sommar / Vinter 
Moppe / Cykel
Linnesjön / Havet 
YouTube / Live

I FOKUS ZIGGE & BETTANZIGGE & BETTAN



2   Tisd 9.30-11.00 Missionshuset är öppet

3   Onsd 18.00-19.30 Missionshuset är öppet.

7   Sönd  Andakt. Läggs ut på Youtube

7   Sönd 11.00 Digitalt kyrkfika

9   Tisd 9.30-11.00 Missionshuset är öppet

10 Onsd 18.00 Missionshuset är öppet

10 Onsd 19.00 Bön

14 Sönd  Andakt. Läggs ut på Youtube

16 Tisdag 9.30-11.00 Missionshuset är öppet

17 Onsd 18.00-19.30 Missionshuset är öppet

17 Onsd 19.00 Styrelsemöte

21 Sönd  Andakt. Läggs ut på Youtube

23 Tisd 9.30-11.00 Missionshuset är öppet

24 Onsd 18.00 Missionshuset är öppet

24 Onsd 19.00 Bön

28 Sönd  Andakt. Läggs ut på Youtube

30 Tisd 9.30-11.00 Missionshuset är öppet

31 Onsd 18.00-19.30 Missionshuset är öppet

MARS

PROGRAM Tankar kring verksamheten

Längtan efter att vi skall kunna träffas igen och att livet skall återgå till att bli mer ”som 
vanligt” tycker jag nu är ganska påtaglig. Detta är också tydligt för oss i missionsförs-
amlingen. När jag talar med personer som vanligtvis brukar träffas i missionshuset 
uttrycks det ofta att man saknar gemenskapen.  
Men det verkar dröja innan vi kan samlas många under samma tak igen. Därför försök-
er vi under tiden hitta andra typer av verksamheter där vi kan få del av Bibelordet och 
bönen, utan att vi utsätter oss för onödiga risker.  
Under mars månad kommer missionshuset hållas mer öppet än tidigare. Då det är ”Öp-
pet missionshus” kan du komma hit, sitta ner en stund i bön och eftertanke.  Det finns 
möjlighet att tända ett ljus och om du känner behov av samtal finns det tid även för det.   
   Vi kommer fortsätta lägga ut andakter på Youtube varje veckoslut, där man kan ta del 
av en kort predikan och lyssna på musik av församlingens musiker. 
Välkommen att ta del av dessa samlingar!

Hälsning från pastorn
En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med 
honom frågade han dem: ”vem säger folket att jag är?” Luk. 9:18.
   På flera ställen i Bibeln kan vi läsa om att Jesus drar sig undan. Jesus levde 
ett aktivt liv där han mötte många människor med svåra livssituationer. Jesus 
helar, upprättar och försöker att räcka till för så många som möjligt. Han 
undervisar om Gud och önskar att alla människor skall förstå att Gud är 
kärleksfull och vill ha en personlig relation med alla människor.
Men detta gör att Jesus blir trött och medtagen emellanåt. Han vet att det 
i dessa perioder är viktigt för honom att dra sig undan och vara ensam en 
stund. Ofta går han då upp på ett berg, men det är inte platsen som är det 
viktiga utan att han där och då får möjlighet att be och koncentrera sig på sin 
relation med Gud. 
   Att dra sig undan för bön och eftertanke kan vara viktigt också för dig och 
mig. Det är när man drar sig undan och stillar sig som man upptäcker vad 
som är viktigt i livet. Det är när livet bromsar in som man hinner se allt det 
värdefulla som vi har runt omkring oss.
   Fastan är den period i kyrkoåret som vi nu är inne i och den inbjuder till 
att dra sig undan för bön och reflektion. Om vi tar till oss detta erbjudande 
kan vi få se vad som är särskilt viktigt och värdefullt i våra liv och kanske kan 
man också lättare upptäcka och förstå vad Gud vill säga till oss var och en. 

Med värme,
Jesper Blom, Pastor, Tofteryds missionsförsamling.


