
KÄNN INGEN ORO. TRO PÅ GUD 
OCH TRO PÅ MIG. JOH. 14:1.

SEPTEMBER 2021SEPTEMBER 2021

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

Ordförande: Elisabet Staberg  072-2333454
Kassör: Lennart Henrysson  070-6675175
V. förest. Marianne Andersson   070-9473747

Club Söndag   Elisabeth Blom 073-0327815
Knattetimman Elisabeth Blom 073-0327815         
Barnkören      Anna Silverudd 070-2538722
 

UV-scout 
och Mini-UV  Sandra Johansson  073-8154128
Tonår Simon Andersson  073-9834726

TOFTERYDS 
MISSIONSFÖRSAMLING  

Diamanterna har haft paus under 
coronapandemin, hur känns det att 
börja sjunga ihop igen? 
V: Känns konstigt, det var så längesen. Det är 
nervöst och spännande, jag har lite fjärilar i 
magen. 
S: Jag har längtat efter att få vara tillsammans 
med alla i barnkören, sjunga, leka och så fikat 
med så klart. Det ska bli roligt!

Varför är du med och sjunger i 
Diamanterna? 
V: För att jag tycker det är roligt och jag gillar 
att sjunga!
S: För det är gott fika, roliga lekar och sen 
tycker jag likadant som Vilmer!  

Hur ofta träffas ni? 
S: Ungefär 2 gånger per månad.
V: men Svea och jag träffas ungefär varje dag, 
det är lagom!  

Vad gör ni på övningarna? 
V: Sjunger.
S: Och sen leker vi lekar och fikar efter. 

Vilken är den bästa barnkörsången? 
S: Jag gillar den med “daben” bäst, den där vi 
dabar för Kungen! 
V: Jag tycker alla är lika bra. 

Namn: Vilmer Hansson
Ålder: 10 år
Bor: Fastorp
Familj: mamma Sandra, pappa Håkan, storasystrarna Molly och Ella.
Intressen: vara ute och leka, spela TV-spel och sjunga. 
Jag är bra på: att springa, hoppa, sjunga i kör och bra på att  
vara glad och att få andra att skratta. 
Favoritmat: pasta carbonara, helst med vitlök i. 

Namn: Svea Silverudd
Ålder: 10 år
Bor: Boarp
Familj: mamma Anna, pappa Samuel och storebror Otto.
Intressen: bada, snabba båtar, hästar, fotboll och sjunga.
Favoritmat: Ellas pasta carbonara, Vilmers storasysters alltså om 
man är specifik. 
Jag är bra på: Vilmer tycker jag är bra på att skriva och rita, jag 
tycker jag är bra på att vara glad, ta hand om hästar, fotboll, snorkla, 
simma, fika och latin.

I FOKUS 2 ST I BARNKÖREN DIAMANTERNA2 ST I BARNKÖREN DIAMANTERNA



1   Onsd 19.00 Programråd

2   Torsd 18.00 Våffelkväll

5  Sönd 10.00 Gudstjänst
  Ann-Marie Erixon, lovsångsteam. 
   Club söndag startar för terminen. Fika.

6  Månd 10.00 Förmiddagsfika i missionshuset

8  Onsd 19.00 Bön

19  Sönd 10-14 Församlingsdag
   Mer information kommer inom kort.

20  Månd 10.00 Förmiddagsfika i missionshuset

22  Onsd 19.00 Bön

26  Sönd  Gudstjänst med barnvälsignelse
   Jesper Blom, Club Söndag. Fika. 

SEPTEMBER

PROGRAM
En kort hälsning
.
Det är skönt att vara igång igen, tycker jag.  Att återigen få fira gudstjänster och ha 
andra samlingar i missionshuset är något som jag har väntat på. Detta har vi kunnat 
göra nu under augusti och det har varit mycket glädjande att kunna möta både Gud 
och varandra.
Lärjungarna Petrus och Johannes möter i Apostlagärningarna en man som är lam 
och som sitter och tigger. Mannen blir förväntansfull då han ser Petrus och Jo-
hannes och han hoppas att han skall få mer pengar. Men Petrus har inte mycket att 
dela med sig av, vad gäller ekonomiska medel. Men han är säker på att han har något 
som är viktigare och som mannen behöver ännu mer.  Vad Petrus kan erbjuda är ett 
möte med Jesus. ”Vad jag har det ger jag dig”, säger Petrus, stäcker fram sin hand 
och mannen blir helad och reser sig på sina ben. 
Gud vill dela med sig av det han har.  Vi får ta emot. Mannen anade inte att han 
skulle få uppleva Gud på ett sådant avgörande sätt. Men Gud brydde sig om honom 
och han bryr sig också om dig och mig. Därför blir budskapet detsamma också idag 
och gäller även oss. Vad jag har det ger jag dig. 
Vad det mer kan betyda i våra liv talar vi kring nu under några söndagar i början av 
höstterminen. Välkommen att vara med i Ekhults missionshus.

Med värme!
Jesper Blom
Pastor, Tofteryds missionsförsamling. 

KNATTIS
Här är de allra minsta barnen välkomna från 0 år upp till 6 år tillsammans med en 
förälder. Vi träffas i Ekhult på onsdagar mellan 10,00-11,30. Vi sjunger, pysslar och 
fikar tillsammans! Varmt välkomna på starten den 8 september. Undrar du något 
kontakta Elisabeth Blom 073- 032 78 15

CLUB SÖNDAG
Vi träffas på söndagar när det är gudstjänst mellan 10,00- ca 11,15. Här får alla barn 
från 3 års ålder vara med och lära sig om bibeln och leka. Vi startar den 5 septem-
ber. Om barnen behöver skjuts hem hjälper vi gärna till med detta. Har du någon 
fråga hör av dig till Elisabeth Blom 073-032 78 15

UV SCOUT OCH MINI UV
Här träffas vi på tisdagar mellan 18,00–19,15 vi börjar terminen ute. Vi pysslar, knyter knopar, lär 
oss om naturen och bibeln och mycket mer. Är du född 2015 eller tidigare är du varmt välkom-
men den 7 september då vi startar terminen.  
Har du några frågor hör av dig till Sandra Johansson 073-815 41 28

DIAMANTERNA
Välkomna alla barn födda 2015 och tidigare som vill sjunga tillsammans. Den 18 September kl 16-17 
startar barnkören Diamanterna  Har du några frågor kontakta Anna Silverudd på 070-253 87 33

TONÅR
Vi träffas på fredagar från kl. 19.00 och framåt i Hagshult eller Ekhults missionshus. Du som är 
född 2008 eller tidigare är välkommen på starten den 27 augusti i Ekhults missionshus. Har du 
några frågor kontakta Simon Andersson 073-983 47 26

VÄLKOMMEN TILL TOFTERYDS MISSIONSFÖRSAMLINGS 
BARN OCH UNGDOMS-GRUPPER HÖSTEN 2021


