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”Gud, ge mig  
sinnesro att acceptera  

det jag inte kan förändra,  
mod att förändra  

det jag kan  
och förstånd att inse  

skillnaden.”

Kontakt
med Löfstadkyrkan i Tranås + Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar  • Juni – Augusti 2018



är ansluten till

SÖNDAGAR
10.00 GUDSTJÄNST 
På sommarhemmet Furuvik 
(bortanför Hättebaden) 24 juni–19 
augusti. 

KYRKSKJUTS
För bilskjuts till gudstjänster-
na, ring 0705-31 32 97. När 
gudstjänsten är på Furuvik så har 
vi träffpunkt kl 9:45 vid Löfstad
kyrkan för dig som behöver 
skjuts och för dem i omsorgs-
gruppen som kan erbjuda skjuts.

BARNKYRKAN 
har uppehåll över sommaren och 
startar igen för hösten söndag 
26 augusti i samband med sam-
lingsgudstjänsten

KOMMANDE LÄGER 
Ett gäng tonåringar åker på 
Strandgårdenlägret 30 juli–4 aug. 
Några av våra ungdomar åker 
också till Torp utanför Kumla på 
Frizon 9–12 aug. 

MINI-DAGKOLLO
18-19 juni för barn som är med i 
Löfstadkyrkans Ungdom (LKU. 
I år har vi inget tre-veckors dag-
kollo för Tranås-barn. 

TORGKAFFET
tar uppehåll över sommaren 
startar för hösten fredag 24 aug 
kl 10–12

CELLGRUPPER
Ett dussintal smågrupper med 
olika inriktning är igång. Lust att 
vara med? Hör av dig till någon i 
medarbetarteamet på   
0140-132 00.

TONÅR & LIGHT
Första Tonår och Tonår Light 
för hösten blir fredag 31 aug i 
Löfstadkyrkan  

KONFIRMATIONSUN-
DERVISNING I HÖST 
Nu tar vi emot anmälningar till 
nästa läsår – då vi siktar på att 
det blir en egen konfagrupp i 
Löfstadkyrkan. Det blir en hajk 
på hösten och ett läger i slutat av 
vårterminen

Löfstadkyrkans ungdom
Frågor?  
Samuel Nyström 0768-135279  
Alice Kronström 0722-002597

Per-Gunnar  
”Pecka” Enocsson  
församlingsföreståndare

Alla kultur  arrange mang 
 genomförs i    sam- 
arbete  med  
studieför- 
bundet  

Kom ihåg!Löfstadkyrkans 
 församling 
Nygatan 7, 573 33 Tranås
0140-132 00 • lofstadkyrkan.se 
kontakt@lofstadkyrkan.se
Bg 238-1754 
Swish: 123 163 99 05

Ordförande
Urban Kronström, 0140-103 45
Götg 30 A, 573 39 Tranås,
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
Samuel Nyström, 0768-135279
samelnystrom@gmail.com
och
Alice Kronström, 0722-002597
alice.kron@hotmail.com

Församlingspedagog
Camilla Felixon, 0702-245622
camilla_felixon@hotmail.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

Kontakt
Ansv utg: Per-Gunnar Enocsson
Bild framsida: Lotta Fischer-
ström
Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel.

Sista söndagen i oktober och mars (när vi ställer om våra klock-
ar) brukar vi ha sinnesrogudstjänster i Löfstadkyrkan. Vi har då 
haft temat Vägen från missbruk till sinnesro – då vi, förutom sång 
och musik, fått lyssna till spännande och gripande livsberättelser 
av vänner som håller på att tillfriskna från sin beroendesjukdom.

Ett stående inslag i dessa kvällsgudstjänster är Sinnesrobönen 
(skriven av den amerikanske prästen och teologen Reinhold 
Niebuhr 1926), som används inom Tolvstegsrörelsen, och som 
på svenska inleds med orden: 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Tolvstegsrörelsen grundades av Bill och Bob, alkoholister som 
ville tillfriskna, i USA 1935. Ca 20 år senare kom rörelsen till Sve-
rige där den fått betyda mycket för många människor inom miss-
bruksproblematiken att bli upprättade genom självhjälpsgrupper, 
upptäckten av andlighet och genom att lära känna Guds kraft.

Det andliga handlingsprogrammet, uppbyggt kring 12 steg går i 
stort sett ut på att få hjälp med att:

• erkänna att man har ett allvarligt problem, ett problem som 
personen med egen vilja inte kan kontrollera

• erkänna att en högre makt kan hjälpa en att lösa problemen
• leta efter och erkänna egna fel och brister
• be den högre makten om hjälp med att bli av med dessa fel
• bekänna och rätta till fel man begått emot andra
• hjälpa sig själv genom att hjälpa andra med samma problem

Programmet är inte bara är till hjälp vid missbruk av alkohol och 
droger, utan även i andra destruktiva beroendesituationer. Egent-
ligen kan vi hitta detta program i Bibeln fast med andra ord, och 
invävt i berättelser och undervisning. Jag tänker bl a på orden av 
Jesus i Matt.11:28-29: Kom till mig, alla ni som är tyngda av börd-
or; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som 
har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.

Denna be-handling handlar alltså om att komma till Jesus i bön 
och att i handling överlämna allt som tynger och få hjälp av ho-
nom att på ett nytt sätt lära att bära på ett vilsamt sätt. 

Jag kan personligen vittna om att min relation och mitt böneliv 
med Gud har utvecklats och växt till genom gemenskapen med 
vänner som är inne i tolvstegsprogrammet.

Sinnesrobönen



Fribergs
Begravningsbyrå

Jour dygnet runt . www.fribergsbegravningar.se  
 - I trygga händer -

Tranås 0140-121 50
Ydre 0381-601 45

Ugglan
Storgatan 32, Tranås

0140–141 10

Storgatan 27, tel 120 84

070–227 11 71 • 0140–21171

JUNI
Söndag 3 juni
10.00 Gudstjänst med kon-

faavslutning. Tobias, 
Alice och Samuel - med 
konfirmanderna.

Söndag 10 juni
10.00 Gudstjänst med natt-

vard. Kallelsen till Guds 
rike. Enocsson. Sång 
Matilda Wahlström m fl. 
Utgångskollekt till Iskitim

Söndag 17 juni
10.00 Gudstjänst. Förlorad 

och återfunnen. Wahl-
ström. Efter serveringen 
är det Församlingsmöte

Söndag 24 juni
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

Skapelsen. Wahlström.

Tisdag 26 juni
15.00 Dagledigträff på Fur-

uvik. Sommarfest med 
våfflor. ”Veteranerna” 
Krister Hildorsson och 
Åke Isaksson, Värne, 
sjunger och spelar. För 
bilskjuts, ring 0705-
313297.

JULI
Söndag 1 juli
10.00 Gudstjänst med natt-

vard på Furuvik. Sänd 
mig. Tomas Röjder. 
Andrahandskollekt till 
missionsprojekt i Ryss-
land – vänförsamlingen i 
Iskitim

Söndag 8 juli
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

Efterföljelse.  Katarina 
Alsén. 

Söndag 15 juli
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

Jesus förhärligad. Tomas 
Röjder.

Söndag 22 juli
10.00 Gudstjänst med natt-

vard på Furuvik. Andlig 
klarsyn. Tomas Röjder.

Söndag 29 juli
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

Goda förvaltare. Tomas 
Röjder.

AUGUSTI
Söndag 5 augusti
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

Nådens gåvor. Enocsson.
18.00 Sommarprat på Furuvik. 

Anna Olsson, Alingsås.

Söndag 12 augusti
10.00 Gudstjänst med 

nattvard på Furuvik. 
Tro och liv. Enocsson. 
Andrahandskollekt till vår 
vänförsamling i Iskitim

18.00 Sommarprat på Furuvik.  
Lars-Erik Strand, Tranås.

Torsdag 16 augusti
13.00 Lunch på Furuvik – för 

församlingens äldre vän-
ner. Anmälan till 13200 
eller 311813 senast 12/8. 
För bilskjuts, ring 0705-
313297

Söndag 19 augusti
10.00 Gudstjänst på Furuvik. 

Friheten i Kristus. Wahl-
ström.

18.00 Sommarprat på Furuvik.  
Lise-Lotte Finell, Tranås.

Fredag 24 augusti
10-12 Torgkaffet startar för 

säsongen.

Söndag 26 augusti
10.00 Gudstjänst med natt-

vard i Löfstadkyrkan. 
Wahlström. Samlingssön-
dag ”Dagsinkomstinsam-
ling”. Kören sjunger.

18.00 Sommarprat på Furuvik.

SEPTEMBER
Söndag 2 september
10.00 Gudstjänst. Enheten i 

Kristus. Enocsson.



Storgatan 33 • 0140–126 45

Må-Fr 14-17:45
Ågatan 23 • 0140–600 05

Vår missionärsfamilj Martin, Emma, Hanna och 
Ester Vilhelmsson – som är hemma i Sverige 
och Adelöv under sommaren.

Vi fortsätter våra förböner för familjen, deras 
framtid och för missionsarbetet i Tchad.

Skriv gärna till oss:  
emmaochmartin.vilhelmsson@gmail.com

JUNI
Söndag 3 juni
10.00  Gudstjänst på Höga-

backen. Enocsson

Söndag 10 juni
10.00  Gudstjänst på Höga-

backen. Robert Söder-
berg

Söndag 17 juni
10.00  Gudstjänst på Höga-

backen. Katarina Alsén

Sommaruppehåll

AUGUSTI
Söndag 5 augusti
10.00  Gudstjänst på Höga-

backen. Dela med dig

Söndag 12 augusti
17.00  Tipspromenad på Höga-

backen

Söndag 19 augusti
10.00  Gudstjänst på SMU:s 

sommarhem på Grän-
naberget. Vi-kören och 
Katarina Alsén

Söndag 26 augusti
10.00  Gudstjänst på Höga-

backen. Enocsson

SEPTEMBER
Söndag 2 september
10.00  Gudstjänst i Kapela. 

Vi-kören medverkar

Gripenbergs missionsförsamling Åsens missionsförsamling 
JUNI
Söndag 3 juni
10.00 Gudstjänst i Gripenberg

Tisdag 12 juni
19.00 Bönesamling i Pingst-

kyrkan, Hult

Sommaruppehåll

AUGUSTI
Lördag 4 augusti
18.00 Andakt på Idyllen

Söndag 5 augusti
14.00 Gudstjänst hos Vil-

helmssons i Boeryd

Tisdag 14 augusti
19.00 Bönesamling i Pingst-

kyrkan, Hult

Torsdag 23 augusti
 Dagledig-utflykt med 

buss till . Vi återkommer 
med vidare information 

Lördag 25 augusti
18.00 Andakt på Idyllen

SEPTEMBER
Tisdag 4 september
14.00 Symöte – var fjärde 

tisdag (jämna veckor)

40 år av krig och konflikter har gjort Tchad till ett 
av världens fattigaste  länder. Svenska Allians-
missionen har  arbetat här med förebyggande 
hälsovård och alfabetisering i många år. Emma 
och Martin fortsätter detta arbete genom att 
jobba med hälsovård och samhällsutveckling i de 
södra delarna av landet.



TRANÅS  |  STORGATAN 43  |  TEL 0140-38 69 80  |  SVENSKFAST.SE/TRANAS    

Funderar du på att sälja din bostad? 
Välkommen till mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Trygg och personlig hjälp
i en svår stund • 0140-105 05

  Tranås 0140–659 30

  Din lokala bank

Storgatan 33 • 0140–126 45

Storgatan 30, Tel 0140–181 21

Storgatan 27, tel 120 84

Må-Fr 14-17:45
Ågatan 23 • 0140–600 05

B
Föreningsbrev

Avsändare:

Löfstadkyrkans församling
Nygatan 7
573 33 Tranås


