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JUNI - JULI - AUGUSTI 2021

Varför är du med i församlingen?
Att vara med i en församling är väldigt viktigt för mig och jag
har alltid varit det. Innan vi flyttade hit var mitt engagemang och
tillhörighet i Svenska Kyrkan men när vi flyttade hit blev Ekhult
det självklara valet. Vi fick ett så fint och välkomnande bemötande
av alla och för barnen har det betytt enormt mycket.

Namn: Elisabeth Staberg
Ålder: 65
Bor: Gimmarp
Uppvuxen i Rottne utanför Växjö och har
sedan bott i Lund i tre år, i Uppsala i 6 år, sedan
Nya Hjälmseryd i 10 år.
Familj: Gift med Lars Erik , vi har fem fina
barn och 9 lika fina barnbarn.
Jobb: Jag är socionom och arbetar som
familjerådgivare och handledare i Relationskonsulterna.
Intressen: Sjunga i kör, lyssna på musik och
läsa böcker, vara ute i naturen till fots eller på
elcykeln, resa och utforska nya platser och
umgås med vänner och familj.

Nu har ju styrelsen inte haft någon formell ordförande på 1 år, så du är varmt välkommen som
vår nya ordförande! Vilka uppgifter har du haft i
församlingen tidigare och hur ser du på din kommande uppgift?
Jag har suttit i styrelsen i flera år och även varit vice ordförande.
Att träda in efter Magnus är inte så lätt, han har varit så engagerad och drivande men jag ska göra mitt bästa. Jag har dock
inte en plan att vara kvar så länge, vill helst se yngre personer
på denna post. Just nu tänker jag att vi behöver samla ihop oss
och fundera på hur vi kan starta upp igen på bästa sätt så att vi
återfår gemenskapen och gudstjänstlivet igen. Kanske kan vi hitta
nya vägar och nya sätt nu när vi varit åtskilda så länge?
Vad har coronapandemin inneburit för
förändringar i ditt liv?
Jag har bara haft digitala samtal med alla sedan november. Suttit
hemma vid min dator och inte träffat kollegorna alls. Tråkigt,
tröttsamt och ibland vilsamt också. Längtan efter familj, vänner
och församling. Tacksamhet för hälsa och liv.
Vad tänker du på och hoppas på inför framtiden?
För mig personligt hoppas jag på att kunna möta alla jag längtar
efter igen, att få resa och att få sjunga!
För församlingen hoppas jag på att den åter ska bli en viktig
mötesplats för alla i vår bygd , både för unga och gamla. Att gudstjänster, barn och ungdomsarbetet och musiken ska återkomma
i några gamla men också nya former.
För vår värld önskar jag så klart att pandemins stora konsekvenser för hälsa och liv på alla plan ska minska, särskilt i de fattiga
länderna på vår jord.
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Barn- och ungdomsverksamheten
Club Söndag Elisabeth Blom
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”KASTA DIN BÖRDA PÅ HERREN,
HAN SKALL SÖRJA FÖR DIG.”
PS. 55: 23

PROGRAM
Hälsning från pastorn

JUNI
1 Tisd

19.30

Församlingens årsmöte. Anmälan.

2 Onsd

19.00

Bön

13 Sönd 10.00

Gudstjänst
Jesper Blom, Medtag eget fika

16 Onsd 19.00

Bön

18-20

Fre-sön		UV-läger vid missionshuset

JULI
4 Sönd		
		

Digital sommarandakt från Ekhults missionshus.
Sänds på församlingens Youtubekanal.

11 Sönd		

Digital gudstjänst från Klevshults Pingstkyrka

18 Sönd		

Digital gudstjänst från Åsafors missionshus.

25 Sönd		

Digital gudstjänst från Hagshults missionshus.

AUGUSTI
.			
15 Sönd 10.00
Gudstjänst
Jesper Blom. Medtag eget fika.
17 Tisd

19.00

22 Sönd 10.00

Programråd
Gudstjänst
Jesper Blom. Medtag eget fika.

Almanackan:
19 september. Församlingsdag.

Det är ju något speciellt med våren och sommaren och kanske lite extra detta år, då
många hoppas, längtar och väntar på att få träffas igen. Eftersom att restriktionerna verkar
lätta finns det nu möjlighet att fira gudstjänst och att hålla andra samlingar igen. Detta gör
att vi kombinerar det digitala med att träffas fysiskt i missionshuset denna sommar. Mer
information om detta finner du i programmet.
När Jesus möter människor är det många som hoppas. En som hoppas mycket är en man
som är så svårt handikappad att han har mycket svårt för att röra sig. Denne man får
höra att Jesus kommit till hans grannskap och han vill gärna träffa Jesus, men han har ingen
förmåga att själv ta sig dit. Det blir några av hans vänner som får hjälpa honom att komma
fram till Jesus och de gör ganska stora ansträngningar. De bär honom på bår till huset där
Jesus undervisar, men där är så stor trängsel så det är mycket svårt att ta sig fram. Detta
går att vännerna bestämmer sig för att göra hål genom taket för att på så sätt fira ner
honom nära Jesus. Då Jesus ser att mannen hoppas och att han tror att Jesus kan hela
honom, gör Jesus just det. Han talar till mannen och mannen reser sig upp och går genom
folkmassan ut ur huset och hela tiden tackar han Gud för att Gud hade gett honom det
han längtade efter.
Vi längtar också.Vår längtan kan se olika ut, men alla har vi kanske något att önska och be
över.Vi kan gå till Gud med vår längtan och vår bön. Kanske får vi det svar vi hoppas på,
kanske händer ingenting. Men även om vi inte får det svar vi hoppas på, får vi fortsätta att
be, för han är den som kan förändra situationer och han är den som kan få hoppet att
fortsatta växa inom oss.
I Ekhults missionshus vill vi denna sommar tala om detta hopp.Välkommen att ta del av
detta budskap och den gemenskap som samlingarna där erbjuder.
Med värme!
Jesper Blom
Pastor,Tofteryds missionsförsamling.

