
       Jag vill lära dig och 
undervisa dig om den 
väg du ska vandra, jag 
vill ge dig råd och låta 
mitt öga vaka över dig.
  Ps. 32:8
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Löfstadkyrkans 
 församling 
Nygatan 7 • 573 33 Tranås
0140-132 00
www.lofstadkyrkan.se 
kontakt@lofstadkyrkan.se
Bg 238-1754  
Swish: 123 163 99 05

Ordförande
Urban Kronström, Götg 30 A, 
573 39 Tranås, 0140-103 45
urban.kronstrom@hotmail.com

Pastor och föreståndare
Per-Gunnar Enocsson 
0140-132 00, 070-231 37 44
pecka@lofstadkyrkan.se

Församlingspastor
Tobias Wahlström 
0731-504142
tobias@lofstadkyrkan.se

Löfstadkyrkans ungdom
Bg 265-7492
ungdom@lofstadkyrkan.se

Ungdomsledare
Tomas Röjder
070-248 56 60
tomas.rojder@gmail.com

Gripenbergs 
 missionsförsamling
Pg 725 74-7

Församlingsföreståndare 
Tobias Wahlström, 0731-504142
Ordf Jan Hansson, 0140-203 75

Åsens 
 missionsförsamling
Pg 96 26 10-2
Kurt-Olof Johansson, 0140-700 81

Kontakt
Ansv utg: Per-Gunnar Enocsson
Omslag:  Pelle Wågenberg
Tryck:  Tryckeriet i Älmhult AB

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

På resande fot
Sommaren är snart här – och med den ofta möjligheter till 
resor, till både välbekanta och nya resmål. Använder vi oss 
av kollektivtrafiken (som t ex Östgötatrafiken) så behöver 
vi först köpa ett resekort, sedan ladda det med en summa 
pengar och till sist aktivera kortet för att resan ska vara 
betald och vi kan nå det mål vi har tänkt oss.

Dessa tre moment för att en resa med kollektivtrafiken ska 
förverkligas kan vara en bild för relationen mellan Gud och 
människa. I Pred.3:11 står det att Gud har lagt ner evig heten 
i våra hjärtan! I och med att det är Gud som har skapat oss, 
så har han också s a s gett oss resekortet så att vi kan finna 
vårt mål i honom under vår livsresa. Att vi har Guds resekort 
inom oss kan vi uppfatta som en längtan och ett sökande.

Dessutom har Gud laddat vårt resekort med fullt värde. 
Det gjorde han när Jesus, Guds Son och Människosonen, 
gav sitt liv för alla människor. Allt kommer från Gud, som 
har försonat oss med sig själv genom Kristus … Ty Gud var 
i Kristus och försonade världen med sig själv. (2 Kor.5:18-
19) Detta hände för snart 2.000 år sedan och gäller för alla 
människor i alla tider i alla kulturer. En påminnelse om detta 
får vi varje vi gång vi ser ett kors. Guds resekort i varje män-
niska är laddat med försoning och förlåtelse, upprättelse 
och helande!

Och så kommer det tredje momentet: kortet måste aktive-
ras! Det motsvaras av vår tro, när vi tar emot försoningen. 
Även om Gud har lagt ner evigheten i oss och försonat oss 
med sig själv, så har han också i sin kärlek gett oss en fri 

vilja. Han tvingar dig inte med på resan! Du 
måste själva aktivera det som Gud har lagt 
ner i dig. 

När du gjort det – tagit emot Jesus – så har 
du börjat en resa eller en vandring med en 
färdkamrat, en reseguide – som gör att vi 
aldrig är ensamma och som gör att vi hittat 
vägen hem till honom som vi kommer ifrån. 
Jesus säger så här: 

Jag ska be Fadern, och han ska ge er en 
annan Hjälpare som ska vara hos er för 
alltid: sanningens Ande. Ni känner honom, 
för han förblir hos er och ska vara i er. 
(Joh.14:16-17)

Per-Gunnar ”Pecka” Enocsson, 
 församlingsföreståndare



Mer som händer...

Alla kulturarrangemang 
genomförs i samarbete 
med studieförbundet 
Bilda.

Löfstadkyrkans ungdom
Dagkollo
är det på Hättevik 15 juni–3 juli (v 25-27).

Scout (från förskoleklass & uppåt)
Avslutningen för terminen blir med lägret 
”Klockrent” utanför Vetlanda 23-28 juni. 

Tonår (åk 7–)  Light (åk 4–7)
Ett gäng tonåringar åker på Strandgården-
lägret 27 juli–2 aug. Några av våra ungdomar 
åker också till Torp utanför Kumla på Frizon 7-9 
aug. Första Tonår Light och Tonår för hösten 
blir fredag 4 sep i Löfstadkyrkan.

Konfaundervisning (åk 8–) 
Årets avslutningshögtid med den gemen-
samma konfa-gruppen med Brunnsparks-
kyrkan hålls söndag 7 juni  i Löfstadkyrkan. 
Nu tar vi emot anmälningar till nästa läsår – och 
vi siktar på att det då blir en egen konfa-grupp 
i Löfstadkyrkan! Det blir en hajk på hösten och 
ett läger i slutat av vårterminen.

Söndagsskolan (0–12 år)
Söndagar kl 10.00 – med uppehåll över som-
maren. Start för hösten söndag 30 aug i 
samband med samlingsgudstjänsten. 

Kontakt: Tomas Röjder, 0702-48 56 60
 Tobias Wahlström, 0731-50 41 42

Alpha
Nyfiken på Gud? 
I vår kyrka finns många 
mötesplatser för den som 
är nyfiken på den kristna 
tron, men ingen så konkret 

som en Alpha-kurs. Under trivsamma former, 
tillsammans med andra med en liknande nyfi-
kenhet, tar vi oss an de mest grundläggande 
delarna i den kristna tron. 

Tio torsdagskvällar och en mini-weekend under 
hösten möts vi för att äta tillsammans, lyssna till 
intressanta föredrag och samtala. Med de olika 
utgångspunkter och erfarenheter du och övriga 
deltagare bär med er brukar detta bli väldigt 
spännande och givande.

Torsdag 17 sep kl 18.30 är du välkommen till 
en introduktionskväll i Löfstadkyrkan. Vi börjar 
med att äta god mat, följt av ett föredrag och ett 
öppet samtal i gruppen kring det som sagts. 

Hör gärna av dig för frågor och intresseanmälan: 
Pecka: 0140-132 00, 0702-313744 
Tobias: 0731-504142 
eller: kontakt@lofstadkyrkan.se

Varmt välkommen att delta i höstens Alphakurs!

För kyrkskjuts – 
ring 0705-31 32 97

Löfstadkyrkans 
församling är 
ansluten till:

och

Mer som händer...

Bön före gudstjänsterna
Varje söndag 9.40 i Kapellet – eller på Furuvik 
när gudstjänsterna hålls där. 

Torgkaffe 
Fredagar kl 10-12. Start för säsongen den 28/8.



Samlingarna hålls i Löfstadkyrkan om inget annat anges

Program i Löfstadkyrkan 

JUNI
Söndag 7 juni
10.00 Gudstjänst med konfa-

avslutning. 

Tisdag 9 juni
15.00 Dagledigträff på Furuvik. 

Brunnsparkskyrkan 
ansvarar. 

Söndag 14 juni
10.00 Gudstjänst. ”Kallelsen 

till Guds rike.” Wahl-
ström. Medverkan av 
Emma och Martin Vil-
helmsson, missionärer i 
Tchad. Efter serveringen 
är det Församlingsmöte

JULI
Söndag 5 juli
10.00 Gudstjänst med natt-

vard på Furuvik. ”Sänd 
mig.” Pär Sandstedt, 
Tranås. Andrahands-
kollekt till underhållet 
för Carina Winberg och 
arbetet i Moçambique

Lördag 11 juli
19.00 Sommarkväll på Furuvik. 

Sång och musik med 
Martin Eriksson, Ebba 
och Johan Lorentzi, m.fl.

Söndag 12 juli
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

”Efterföljelse.” Klara 
Horgby och Rickard 
Levinsson, som är med 
i ett pionjärarbete i Hel-
singborg

Söndag 19 juli
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

”Jesus förhärligad.” Julia 
Engborg, Tranås, som 
under vårterminen varit 
praktikant i Indien, och 
som till hösten tillträder 
en tjänst på Svenska 
Teologiska Institut i 
Jerusalem.

Söndag 26 juli
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

”Andlig klarsyn.” Matilda 
Salomonson, Göteborg, 
uppvuxen i Tranås, som 
till hösten tillträder en 
tjänst som medarbe-
tare i Redbergskyrkan i 
Göteborg, med fokus på 
barn och unga.

Söndag 21 juni
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

”Skapelsen.” Enocsson

Tisdag 23 juni
15.00 Dagledigträff på Furuvik. 

Sommarfest med våfflor. 
Sven-Gunnar och 
Anne-Kathrine Brandt, 
Röhälla, spelar gamla 
vinylskivor. 

Söndag 28 juni
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

Jonna Lindroth, Tranås, 
som under läsåret gått 
på SVF:s bibellinje i  

  Jönköping



AUGUSTI
Söndag 2 augusti
10.00 Gudstjänst med natt-

vard på Furuvik. ”Goda 
förvaltare.” Tobias Wahl-
ström. Andrahandskol-
lekt för underhållet till 
Carina Winberg och 
arbetet i Moçambique

Söndag 9 augusti
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

”Nådens gåvor.” P-G 
Enocsson

18.00 Sommarprat på Furuvik 
med Karin Wiborn. 

Torsdag 13 augusti
13.00 Lunch på Furuvik – för 

församlingens äldre vän-
ner. Anmälan till: 13200 
eller 311813 senast 9/8. 
För bilskjuts, ring 0705-
313297

Söndag 16 augusti
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

”Tro och liv.” Tobias 
Wahlström

18.00 Sommarprat på Furuvik 
med Erik Nygårds. 

Söndag 23 augusti
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

”Friheten i Kristus.” P-G 
Enocsson

18.00 Sommarprat på Furuvik 
med Daniel Grahn.

Tisdag 25 augusti
14.30 Symöte. Syföreningen 

”Marta och Maria” star-
tar för säsongen. Avfärd 
från Löfstadkyrkan till 
Furuvik

Fredag 28 augusti
10-12 Torgkaffet startar för 

säsongen

Söndag 30 augusti
10.00 Gudstjänst med natt-

vard i Löfstadkyrkan. 
Wahlström. Samlings-
söndag. ”Dagsinkomst”- 
insamling. Kören sjunger

 Utgångskollekt för 
underhållet till Carina 
Winberg och arbetet i 
Moçambique

18.00 Sommarprat på Furuvik 
med Annikki Hagström.

SEPTEMBER
Lördag 5 september
 Seminarier på Furuvik 

med Magnus Sterne-
gård, equmenias barn- 
& ungdomskoordinator

Söndag 6 september
10.00 Gudstjänst – tillsam-

mans med Löfstadkyr-
kans Ungdom. Magnus 
Sternegård

Fokus: 
Barn och unga! 
5-6 sep har vi förmånen att ha 
equmenias barn- & ungdoms-
koordinator Magnus Sternegård 
på besök. Magnus är en verklig 
inspiratör när det gäller barn 
och ungas väg till tro - och plats 
i församlingen. 

Från kl 13 är alla LKU-ledare, 
samt styrelsen för LKU och 
församling särskilt inbjudna till 
lunch, gemenskap, föredrag 
och samtal på Furuvik. 

Kl 17 är alla välkomna. Hoppas 
du som känner för våra barn 
och unga, har möjlighet att vara 
med och bli inspirerad, utma-
nad och utrustad!! 

På söndagen har vi en guds-
tjänst i kyrkan med särskilt 
utrymme för barnen.

Varmt välkomna!

För kyrkskjuts, ring 
0705-31 32 97



Häng med! 

JUNI 
 Söndag 7 juni
10.00 Gudstjänst på Höga-

backen. ”Dela med dig.”

Söndag 14 juni
10.00 Gudstjänst på Höga-

backen. Enocsson

Söndag 28 juni
10.00 Gudstjänst på Höga-

backen. Katarina Alsén

 SOMMAR

AUGUSTI
Torsdag 6 augusti
19.00 Sångövning

Söndag 9 augusti
10.00 Gudstjänst på 

SMU:s sommarhem 
på Gränna berget.   
 Vi-kören medverkar

Söndag 16 augusti
17.00 Tipspromenad på 

Högabacken. Fika 

Söndag 23 augusti
17.00 Tipspromenad på 

Högabacken. Fika

Söndag 30 augusti
10.00 Gudstjänst på Höga-

backen. ”Dela med dig.” 
Vi berättar sommar-
minnen och olika 

  upplevelser.

SEPTEMBER
Söndag 6 september
10.00  Gudstjänst – samlings-

söndag i Missionskyr-
kan. Enocsson

Program i Gripenberg 

Gripenberg-Liseberg tur och retur 
I år provar vi att starta en ny tradition: Häng med Missions-
kyrkan till Liseberg!

Lördag 19 sep bokar vi en buss som tar oss dit. Ju fler vi 
blir, desto roligare blir det. 

En symbolisk kostnad för bussen (50:-/p, max 100:-/familj) 
och då ingår fika både på vägen dit och hem. Åkpass och 
mat under dagen ordnar var och en själv med, men vi tipsar 
gärna om något är oklart. 

Frågor?

För mer information, håll utkik efter affischen som bl.a. 
kommer att finnas vid kyrkan, eller ring någon av oss som 
ansvarar. 

Anmälan?

Det går bra att anmäla sig fr o m scoutlägret, till en scoutle-
dare, eller genom att lämna en lapp med namn och telefon-
nummer i Missionskyrkans brevlåda. Sista anmälan i sam-
band med scoutstarten 9 sep. Om du är under 13 år behöver 
du ha en vuxen med dig, hela familjen är välkommen med!

Tommy Albinsson, 0702-807087

Tobias Wahlström, 0731-504142



Läge för 
förändring?

Välkommen till oss!
Storg. 43 Tranås Tel 141 00

JUNI
Söndag 14 juni
14.00 Gudstjänst i Boeryd. 

Enocsson och Vil-
helmssons

Tisdag 16 juni
19.00 Bönesamling i Pingst-

kyrkan, Hult

Söndag 21 juni
19.00 Friluftsmöte vid Sötåsa-

sjön. Hagman. Ta med 
egen fikakorg 

 SOMMAR

AUGUSTI
Söndag 9 augusti
14.00 Gudstjänst hos Maj 

Wiktorsson

Tisdag 11 augusti
19.00 Bönesamling i Pingst-

kyrkan, Hult

Torsdag 20 augusti
14.00 Dagledigträff i Pingst-

kyrkan, Hult. Läsar-
sångarna från Ödeshög

SEPTEMBER
Tisdag 1 september
14.00 Symöte – var fjärde 

tisdag (jämna veckor)

Program i Åsen

Möt våra missionärer!
Martin, Emma och Hanna Vilhelmsson har nu kommit hem 
till Sverige för sommarsemester efter sitt andra år i Tchad. 
På grund av terrorhot vid gränsen mot Nigeria, där staden 
Bol ligger som är Vilhelmssons bostadsort och arbetsfält, var 
familjen tvungen att i vintras flytta söderut till huvudstaden 
N’djamena, där de bl a studerat det inhemska språket tchad-
arabiska. 

Vilhelmssons medverkar i gudstjänster söndag 14 juni – först 
kl 10.00 i Löfstadkyrkan och sedan kl 14.00 i Boeryd. 

Var gärna med och be för familjen – både för deras hälsa och 
för deras rekreation i Sverige och för framtiden när det gäller 
arbetet i Tchad – och i Bol i synnerhet.

Alltid välkommen till

Storgatan 33, Tranås. 
Tel 126 45



B
Föreningsbrev

Avsändare:

Löfstadkyrkans församling
Nygatan 7
573 33 Tranås

  Din lokala bank

  Handelsbanken
  Tranås Tel 659 30

Alltid välkommen till

Storgatan 33, Tranås. 
Tel 126 45

Storgatan 30, Tel 153 00, 181 21
Må-Fr 10-18 | Lö 10-14
Ågatan 23 | Tel 173 00

Trygg och personlig hjälp
i en svår stund

Storgatan 19, Tel 0140-105 05
Kenth Nilsson

B
Föreningsbrev

Avsändare:

Löfstadkyrkans församling
Nygatan 7
573 33 Tranås

Ugglan

Storgatan 32, Tranås, Tel 141 10

PETRUS KAJAK
www.petruskajak.se

070 - 227 11 71
0140 - 21171

petruskajak@telia.com

Vasagatan 25, Tranås, Tel 38 47 00

Storgatan 27, tel 120 84

info@mem.se

Du får 10 % rabatt 
på första köpet. 
Använd kampanj-
kod: lofstadkyrkan

Produkter till mycket låga priser - inom hem-
elektronik, foto, hushåll/kök, telekom, övrigt!

CKKarlsson, Beckhemsvägen 12A, 573 42 Tranås
Telefon: 070-770 38 98 • www.ckkarlsson.se


