
Kyrktaxi   
Du som behöver skjuts 

till Missionskyrkan, ring 
värdgruppen en halvtimme 

före samlingen, 701 60  

VÄRDGRUPPER 
Grupp Vecka     

Andakter på Jupiter och 
Sörgården: 
Lördag 22 september 
kl. 14 resp. 15.00 (grupp 2) 
8 december (grupp 1) 

Att se fram emot... 
 

10 november Country Brothers 

16 november Tonårs Festkväll 

9 december Söndax Julfest 

10 december UV:s Julshow 

16 december ”Årets Julgodis”, 

   Julkonsert 

Kvällssyföreningen  
Måndag kl. 18.30 

 17/9 Inger Claesson 
1/10 
15/10 
29/10 
12/11 
26/11 

Barn & ungdomsgrupperna: 
Söndax, söndagar kl.10.00                   

Mini-UV & UV-scout, måndagar 18-19.15 
Tonår fredagar 19.00 

Om inget annat anges (gäller alla grupper) 

Pastorns lediga helger: 
29-30 september 
3-4 november 

36  2 
37  3 
38  4 
39  5 
40  6 
41  7 
42  8 
43  1 
44  2 
45  3 
46  4 
47  5 
48  6 

Skillingaryds Missionsförsamling 
 
Storgatan 31, 568 32 Skillingaryd.  
Expedition: 700 22 (pastor);  
                    701 60 (kassör/fax) 
Pastor: Nicklas Gideskog 
    070-7487190 
            nicklas@mkyrkan.com 
Ungdomsledaren: Eveline Lyreborg 
     073-0364373 
     eveline@mkyrkan.com 
Församlingens bankgiro: 437-0920 
Swish: 123 553 70 97  

Ungdomsledarens 
lediga helger: 
8-9 september 
13-14 oktober 

www.mkyrkan.com 

MISSIONSKYRKAN I SKILLINGARYD 

Församlingsblad  september - november 2018 

Hälsning från ungdomsledaren 

 
Om någon skulle sagt till mig förra hösten att jag skulle jobba som 

ungdomsledare om ett år så skulle jag skrattat och sagt, “näjdu det 
är nog inte något som passar mig…” Det var inget jag föreställt mig 

skulle ingå i Guds plan för mig men oj, vad fel jag hade haft. 
 

För nu är jag här, trots allt, i Skillingaryd och arbetar som ungdoms-
ledare och jag hoppas innerligt att ni ska trivas med mig och jag med 

er. Som alltid tar det tid att anpassa sig. Det kommer ta ett tag innan 

alla namn sitter och alla bitar faller på plats men jag ser verkligen 
fram emot att få lära känna er alla. 

 
Vem är jag då? Eveline heter jag och är nyss 20 fyllda år. Född och 

uppvuxen på västgötaschlätta i den lilla byn Åsarp. För ett år sedan 
flyttade jag till Åre för att läsa en bibel och idrottslinje på 

Åredalensfolkhögskola. Där fick jag kombinera det jag älskar mest, 
tro och idrott med många andra favoriter som te, kladdkaka, fjäll-

vandring och härliga vänner. Året i Åre har fått betyda oerhört myck-

et och jag har lärt mig så mycket om Gud som jag nu vill sprida vi-
dare till andra. 

 
Jag vill tacka för förtroendet från er och jag har stor förväntan på vad 

som kommer. Min dröm är att få skapa en plats där kyrkan är  
centrum och en trygghetszon. En plats dit alla, unga som gamla kan 

få komma och vara precis som de är och få lyfta upp Guds namn över 

alla namn. Till sist vill jag skicka med ett bibelord som kan få vara en 
påminnelse i höst om att vi alltid kan söka hjälp hos Gud. 

 
“Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” 

Filipperbrevet 4:13  
Glid i frid 

Eveline Lyreborg  



September 
Onsdagar   19.00 Bön & Bibelsamtal i Missionskyrkan 
Torsdagar  10.00 Ekumenisk bön på Frälsningsarmén 
 
 

vecka 36  

   9 söndag   10.00 Gudstjänst med nattvard  
    Predikan Nicklas Gideskog 
                              Sång Maria o Stickan Jonsson 
Vecka 37  

16 söndag 08.15 Församlingsdag! Vi åker till Värne Allianskyrka 
 

   Vecka 38 

22 lördag    Andakt på Jupiter/Sörgården kl. 14 resp. 15.00 
22 lördag 19.00 ”Vi vill följa dig”  

     Lovsångskväll med Bo Göran Leckström 
23 söndag  10.00 Gudstjänst Predikan Nicklas Gideskog 

     Sång 
 

Vecka 39 

26 onsdag 15.00  Gemenskapsträff Bojan & Yngve 
30 söndag 10.00  Gudstjänst Predikan Helge Örebäck 

        Sång Jenny m.fl 

Växthuset—en trygg plats att växa på 
Välkommen till växthuset i oktober! Tre kvällar som alla 
kommer vara likadana med förhoppningen att alla i 
församlingen ska kunna komma vid ett tillfälle. 
Ett växthus är en trygg och skyddad plats att växa på, på 
samma sätt kommer detta bli en kväll av inspiration, bön 
och framförallt en trygg plats där du ska kunna slå rot, 
växa och bära frukt för Guds rike. Just du är viktig för 
vår församling och för Guds rike i Skillingaryd och det 
är min förhoppning att du ännu mer ska kunna landa i 
det efter denna kväll!  

November 
Onsdagar   19.00 Bön & Bibelsamtal i Missionskyrkan 
Torsdagar  10.00 Ekumenisk bön i Missionskyrkan 
 

Vecka 44 

3 lördag 17.00    Pluskören, Lammhult ”Sånger om himlen” 
4 söndag 10.00    Gemensam gudstjänst med Åkerbygden.   

         Nattvard Predikan Jakob Svensson 
      Sång av G-sus och GEM-sångarna 

Oktober 
Onsdagar   19.00 Bön & Bibelsamtal i Pingstkyrkan 
Torsdagar  10.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan 
 

Vecka 40 

7 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. 
    Predikan Nicklas Gideskog.  
    Sång G-sus 
  18.00 ”Växthuset ” 
 

   Vecka 41 

  14 söndag 10.00  Gudstjänst med dop. Predikan Nicklas Gideskog.  
         Sång Gittan Mellin 
      Jubilaruppvaktning. 

  18.00 ”Växthuset”  
Vecka 42 

20 lördag 19.00 Konsert med Mosaik 
21 söndag 10.00 Gudstjänst Predikan Nicklas Gideskog 
    Sång Pojkbandet 
  18.00 ”Växthuset”  
Vecka 43 

24 onsdag 15.00 Gemenskapsträff ”Missionen som fick vingar”  
       Margareta & Eugén Arvidsson 
27 lördag 18.00 Visions och offerhelg 
28 söndag 10.00 Gudstjänst Predikan Nicklas Gideskog 
       Sång 


