kontakt
Törestorps Missionsförsamling
Missionskyrkan
Kulltorpsvägen 39
335 73 Hillerstorp
www.torestorpskyrkan.com
torestorp.mission@gmail.com
Pastor
Christer Gerle
0370-960 06
0709-48 86 90
christer.gerle@gmail.com
Expeditionstid
Tisdag 10:00-12:00

(Ring: 0709-48 86 90 vid frånvaro)

Ledigt: Måndag och Lördag
Semester: 11 juli-05 augusti
Konfirmationshögtid 03 september
Gåvor
Bankgiro 343-6805
Swish 123 319 94 78

under veckan
Onsdag
19:00 Sinnesro och bön.
Torsdag
11:00 ”11-kaffe” (prat kring en kopp kaffe)
Söndag
10:00 Gudstjänst.

budskap

Juni — Augusti 2022

”Glöm inte att visa gästfrihet,”
(Hebr. 13:2a)

Snart är sommaren här på redigt och
naturen blommar ut för fullt. Samma sak
gäller även de flesta av oss, menar en
god vän till mig. På vintern stänger vi in
oss och blir lätt vresiga och vill ogärna
träffa andra. Men under sommaren
öppnar vi upp, blommar ut, och blir
vänligare, och kan tänka oss prata med
okända människor. Därför är sommaren
en bra tid för oss att skapa nya bekantskaper och bjuda in andra i vårt liv.
Att bjuda in någon på en kopp kaffe,
är ett enkelt sätt att skapa ett möte
med en annan person och lära känna
denne, men också att dela något om
sig själv.
Att bjuda in någon och visa gästfrihet
är något som författaren av Hebreerbrevet uppmanar oss till att göra.
”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt
att de som gjort det har haft änglar till gäster
utan att veta om det.”
(Hebreerbrevet 13:2)

När vi tänker på änglar, är det ofta att
vi föreställer dem som varelser med
vingar, med en gloria och som har ett
ljust sken omkring sig. Läser man i bibeln
så ser man att änglarna ofta gestaltas
som människoliknande varelser. Det är
inte alltid enkelt att urskilja om det är
vanliga människor eller änglar. Därför är
det bättre att vi utgår från att vi har
änglabesök, när vi visar gästfrihet, så att
vi inte missar när Guds änglar kommer till
oss. Vår gäst har kanske något ord från
Gud till oss? Därför bör vi visa gästfrihet,
så att vi kan lära känna Guds änglar
och andra människor bättre.
Törestorps Missionsförsamling önskar dig
en fin sommar och välkomnar dig till
våra olika samlingar, där vi kan få lära
känna Gud, änglarna och varandra.
©hrister Gerle, föreståndare i Törestorps Missionsförsamling

”Kom ihåg att visa gästfrihet,”
och gör dig redo för änglabesök.

program

program
Juni
05

Söndag

10:00 Pingstgudstjänst med nattvard.
Christer Gerle, Lovsång. Konfirmanderna har fikat.
Information från SAM: s Årskonferens.

06
12
19

Måndag 18:00 Nationaldagen. Bön för Sverige.
Pingstkyrkan, Gnosjö.

Söndag
Söndag
Söndag

Söndag

10.00 Ekumeniskgudstjänst. Hamnkyrkan.

augusti
07

Söndag

10.00 Ekumenisk Gudstjänst. Törestorps Missionskyrka.
Per Fritzon, Kristin Svensson.

10.00 Gudstjänst.

Christer Gerle, Lena Backstig. Barnvälsignelse. Söndagsskolfest.

07 - 11 augusti - Tonårsläger.

10.00 Gudstjänst.
Christer Gerle, Andreas Ideskog.

26

31

14

Söndag

17.00 Gudstjänst. Kôrvgrillning.
Christer Gerle, Mari Backstig.

16.00 Gudstjänst. Kävsjö Kyrka.
Musik i midsommartid.

21

Söndag

17.00 Gudstjänst. Kôrvgrillning.
Christer Gerle, Mauritz Svensson.

28 juni - 03 juli UV-Scoutläger.
28 juni - 03 juli - Sjöholmen, Rydaholm

juli
03

Söndag

10.00 Gudstjänst i Hillerstorp Missionskyyrka.

27

Lördag

15.00 Ekumenisk dopgudstjänst. Hästhultasjön.

28

Söndag

10.00 Gudstjänst med nattvard. Medlemsintagning.

Pastorerna, Lovsång. Funderar du på att döpa dig?
- ring Christer 0709-48 86 90.

Christer Gerle, Håkan Backstig. Andreas Ideskog.

Lars-Gunnar Wettebrand.

september
Gullbrannafestivalen 07 - 10 juli

03

Lördag

14:00 Konfirmationshögtid. Hillerstorps Missionskyrka.
Konfirmander och ledare.

10

Söndag

18.00 Gudstjänst.

04

Söndag

10.00 Vittnesbördsgudstjänst.

17

Söndag

10.00 Ekumeniskgudstjänst. Hillerstorps Missionskyrka

11

Söndag

10:00 Gudstjänst.

24

Söndag

15.00 Ekumeniskgudstjänst. Kävsjö kyrka.

Christer Gerle, Elenor Johansson.

Christer Gerle, Julia Carlsson, Lovsång.

Dialogpredikan med Lena Backstig och Kristin Svensson.
Sigge Backstig, Oscar Skyrman, Mullsjö.

Under oktober firar vi gudstjänst på ett nytt sätt.
Vardagsrummet - bibelns sanningar i en ny miljö.
Med reservation för förändringar.
Se församlingens webbsida för aktuell information.

