
	

Juni 
Vecka 22-23 – grupp 4  
2 Söndag 10:00 [Betlehem] 
Gudstjänst med barnvälsignelse. 
Predikan Per-Anders Olsson. 
Mötesledning Christian Johansson. 
Sång ”Johansson”-bröderna m.fl. 
Ståfika. 
Missionskollekt. 
 
5 Onsdag 18:30  
[Nygården fs.exp. Nykil]  
Start för tipspromenad för barn och 
vuxna. Andakt och enkelt fika samt 
prisutdelning i Gamlegården. 
9 Söndag 10:00 [Bjärka Säby] 
(Vid regn Cupolen) 
Linköpingsförsamlingarnas 
Pingstkonferens.  
 
Vecka 24-25 – grupp 5  
12 Onsdag 18:30  
[Nygården fs.exp. Nykil]  
Tipspromenad för barn och vuxna. 
Andakt och enkelt fika samt 
prisutdelning i Gamlegården. 
16 Söndag 10:00 [Betlehem]  
Gudstjänst. 
Predikan Per-Anders Olsson. 
Mötesledning Michael Johansson. 
Sång Per-Anders och Inga Olsson. 
Församlingsmöte. 
 
19 Onsdag 18:30  
[Nygården fs.exp. Nykil]  
Tipspromenad för barn och vuxna. 
Andakt och enkelt fika samt 
prisutdelning i Gamlegården. 
(grupp 2) 

 
 
23 Söndag 10:00 [Hulta] 
Sommarmöte. 
Predikan Håkan Holgersson.  
Mötesledning Per-Åke Johansson. 
Treklangssångarna. 
Kaffekorg. 
 
Vecka 26-27 – grupp 1 
26 Onsdag 18:30  
[Nygården fs.exp. Nykil]  
Tipspromenad för barn och vuxna. 
Andakt och enkelt fika samt 
prisutdelning i Gamlegården. 
29 Lördag 18:00  
[Equmeniakyrkan Skeda] 
VI SJUNGER LÄSARSÅNGER 
David Roos med husband,  
Hans Jörgensson 
Kaffekorg.  
 

Juli 
3 Onsdag 18:30  
[Nygården fs.exp. Nykil]  
Tipspromenad för barn och vuxna. 
Andakt och enkelt fika samt 
prisutdelning i Gamlegården. 
(grupp 3) 
7 Söndag 10:00 [Betlehem] 
Sommarmöte med nattvard.  
Predikan Per-Anders Olsson. 
Mötesledning Martin Tellström. 
Sång Lotta Tellström. 
Kaffekorg. 
Missionskollekt. 
 
 
 
 

 
Vecka 28-29 – grupp 2  
14 Söndag 10:00 
[Equmeniakyrkan Skeda] 
Sommarmöte. 
Predikan Ragnar Asserhed. 
Mötesledning Lars-Erik Danielsson. 
Kaffekorg. 
 
21 Söndag 10:00 [Hulta] 
Sommarmöte. 
Predikan Lars Johansson. 
Mötesledning Anitha Holmberg. 
Sång Anitha m.fl. 
Kaffekorg. 
21-27 Scoutlägret ”PRISMA” 
Utanför Söderhamn.  
 
Vecka 30-31 – grupp 3 
28 Söndag 18:00  
[Equmeniakyrkan Skeda] 
Gudstjänst med vittnesbörd. 
Mötesledning Ulla-Britt Johansson. 
Kaffekorg. 
 

Augusti 
4 Söndag 10:00 [Betlehem]  
Avslutningsgudstjänst för 
mötestältet. 
Per-Anders Olsson m.fl. 
Sång Tältsångarna. 
Kaffekorg. 
Missionskollekt. 
 
Vecka 32-33 – grupp 4  
11 Söndag 14:00 [Gårabadet]  
(Vid regn Betlehem) 
Ekumenisk Gudstjänst med Skeda 
Equmenia och Skeda församling. 
Predikan Åsa Nyström. 
Sång Martin Tellström. 
Kaffekorg. 
 
 

 
14 Onsdag 19:00 [Betlehem]  
Bibel och bön. 
18 Söndag 10:00 
[Hagalund]  
Trädgårdsgudstjänst med nattvard. 
Predikan Lotta Tellström. 
Mötesledning Katrin Jacobsson. 
Sång Becka och Oscar Israelsson. 
Kaffekorg. 
 
Vecka 34-35 – grupp 5 
22 Torsdag 19:00 [Betlehem] 
Sångövning 
24 Lördag 15:00 [Eklunden]  
Gudstjänst, Ingers grupp.  
25 Söndag 16:00 [Hultabadet]  
(Vid regn Hulta) 
Gudstjänst för alla åldrar. 
Per-Anders Olsson m.fl. 
Kaffekorg. 
 
26 Måndag 19:00  
[Visättersvägen 8T]  
Hos K-G Ekstam i Nykil. 
Bön för hösten, tema: ”Öppenhet”. 
28 Onsdag 19:00 [Boarp]   
Hos Göte och Birgitta i Nykil. 
Bön för hösten, tema: 
”Tillgänglighet”.  
30 Fredag 19:00 [Danbomsvägen 
3B]  
Hos Anitha och Lennart i Kisa. 
Bön för hösten, tema: ”Använd”. 

 

 
 
 

Välkommen till våra  
gudstjänster och samlingar  



Rumänienresan 20/4-27/4 2019 
 
Lördagen den 20/4, påskafton, avgick resan till EFI, Marghita, Rumänien. Vi var 9 personer som åkte i 
Lindes ”flygbuss” till Skavstad, Anette, Sölve, Sölves bror Royne, Palle, Inga O., Ingas kompis Ann-Sofie 
från Bredaryd, Ingevald från Rimforsa, Pether och Gunvor. I Marghita fanns även Bertil från Alingsås, 
som kommit på motorcykel för att vara med en vecka i vår grupp. 
Vi flög alltså från Skavstad till Budapest, Ungern. Där blev vi hämtade med minibuss för vidare 
transport till Marghita, en resa på ca 4 timmar. 
 
Ett byggteams vecka är en vecka full av arbete, det är det som är meningen. Trots mycket på schemat 
är Lars, Barbro och deras medarbetare mycket måna om att deras gäster ska få se så mycket som 
möjligt av det arbete som bedrivs. Ett arbete som ständigt växer och 
utvecklas. 
 
Första dagen, söndag, fick vi följa med på en utflykt till Lars och 
Barbros stuga, ett par timmars resväg upp i bergen. Det var en utflykt 
för de ungdomar som bor på Casa Silvia, ett boende för flickor med 
funktionshinder. En berörande friluftgudstjänst, mat, fin natur, en 
härlig dag för alla. 
 
Följande dagar var fulla av praktiskt arbete: kakling av golv i ett 
hygiencenter i anslutning till en romsk by, där alla hygieniska funktioner tidigare har saknats, 
snickeriarbete, målning och inte att förglömma matlagning. 
En kväll fick vi besöka det familjehem som scouterna stöder. Vi möttes av stor gästfrihet och 
tacksamhet. Familjen fick ett kort på scoutgruppen och hälsade scouterna mycket välkomna till 
Marghita. Barbro skulle vid ett senare tillfälle förmedla våra ”fikapengar” från vårt årsmöte. Det räckte 
så att alla tre familjehemmen skulle få en gåva. 
 
Torsdag em. tog alla ledigt och följde med Barbro till vårdboendet i Ciutelec. Hon åker dit varje vecka 
och har andakt. Efter andakten fick alla boende en påskpresent av oss, en fint förpackad mugg med 
godis, tandborste/gosedjur. Även detta var från ”fikapengarna”. 
Ett annat bestående minne är torsdag kväll tillsammans med de ungdomar som bor i stödboendet 
Branduca. Vi blev bjudna på kvällsmat och sedan delade många av ungdomarna sina livsberättelser. 
Trots den övergivenhet de blivit utsatta för från början av livet, med skador och trauma som följd, kan 
de uttrycka stor glädje och tacksamhet. Pether nämnde om lille nyfödde Wilhelm, som skulle opereras 
dagen därpå. Flera av ungdomarna bad för Wilhelm, vi förstod inte orden, men väl innerligheten i 
bönen. 
Vi tackar Gud för denna vecka, för arbete som blev gjort, för människor vi mött och ber om Guds rika 
välsignelse över Lars och Barbro, deras medarbetare och alla de betjänar. 
 
Rumänienresenärerna genom Gunvor 

 

Pastorn har ordet 
 
Idag talar man om klimatet och att rädda miljön, fossilfritt till år 2040. 
Det är stora frågor för vår jord, närmiljö. 1 miljon arter/djur är i farozonen att 
försvinna. Ta tåg istället för bil eller flyg och ändå måste landsbygden få leva 
och utvecklas. 
 
Den allra viktigaste klimatfrågan är hur vi är mot varandra. Många är 
ensamma och sjuka. Många mår dåligt. Att påpeka på nytt allas lika rätt och 
värde. Varje människa är värdefull och skapad unik. Därför är det viktigt att 
lyfta varandra, uppmuntra, hjälpa varandra, skapa delaktighet. En god 
gemenskap i hemmet, arbetsplatsen och i kyrkan, mellan människor. 
 
Det var det som Jesus gjorde när han mötte människor i olika situationer ex. 
kvinnan vid brunnen, Sackaios i mullbärsfikonträdet, Samtal med Nikodemus 
sent på kvällen.  
 
Han hade ett hjärta för människor! Han gav många hopp för framtiden. Han 
såg alla liten eller stor oavsett ålder.  
 
På samma sätt behöver vi sprida en god atmosfär runt omkring oss så att 
livet blir lättare att leva. Det kostar så lite och kan betyda så mycket.  
Kanske gör det att just den här sommaren blir roligare, sätter positiva spår. 
 
Att få njuta, få nya vänner, få en förändring i livet, få nåt att se fram emot. 
Ditt liv kan göra skillnad för dig och också för andra. 
 
Var generös med dina gåvor, med din tid, med ditt engagemang. 
Det kan bli den bästa sommaren hitintills! 
 
Per-Anders Olsson 
 
 
 
 
 
 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsemöten 
Måndagar 19:00 i Betlehem 

 
17 juni 

 

        

Länkar 
 

www.kyrktorget.se/Treklangen 
www.pingst.se 
www.equmeniakyrkan.se 
www.equmenia.se 
www.freedom.nu 

Ung Treklang Scout 
Spårare, Upptäckare, Äventyrare 

 
Spårare (åk 1-3) och Upptäckare (åk 4-6) träffas onsdagar jämna veckor. 

Äventyrare (åk 7 och uppåt) träffas varje onsdag.  
 

Höstterminen drar igång igen vecka 34. 
Tiden är 18.30-20.00 och platsen är oftast Betlehem. 

 
Sommarens läger 21-27 juli i Söderhamn. 

 
Kontaktperson 

Christian Johansson 0709-92 93 49 
 

Tonår 
Träffas i Betlehem en fredag per månad, höstens datum är ej klara i nuläget 

 
Kontaktperson  

Daniel Forss 0704-15 85 83 
 
 

Vill du veta mer om vårt ungdomsarbete titta i programmet för Ung Treklang som du 
hittar i något av kapellen. 

	
	

Glöm inte bort att be för vårt barn- och ungdomsarbete 
 

Kontakter 
 
Församlingen Treklangen 
treklangen@kyrktorget.se 
Bankgiro: 5719 – 6057 
Swish: 123 – 0866707 
 
Postadress 
Smacka Betlehem 
590 52 Nykil 
 
Pastor 
Per-Anders Olsson 
0723 – 25 65 62 
praysing@hotmail.se 
Exp. tid måndagar 7-9.30 (Betlehem) 
 fredagar 9-11 (Hulta) 
 
Ordförande 
Sören Sjöström 
0706 – 35 75 66 
sren.sjstrm@gmail.com 
 
Kassör 
Sölve Forss  
0706 – 32 04 34 
solve.forss@telia.com 
 
Betlehem 
0725 – 31 00 56 
Hulta 
0760 – 07 86 19 
 
 
Ung Treklang Scout 
Bankgiro: 5735 – 1413 

Servicegruppernas veckor 
 

Grupp 1: Vecka 26-27 
 
Grupp 2: Vecka 28-29 
             + Fika Gamlegården 19 juni  
 
Grupp 3: Vecka 30-31,  
                + Fika Gamlegården 3 juli 
 
Grupp 4: Vecka 22-23, 32-33 
 
Grupp 5: Vecka 24-25, 34-35 
 
 

       
 Miniläger och budkavlekamp 

Den 3-5 maj så var scouterna på miniläger och budkavlekamp i Getsjötorp. I år åker 
en del av de äldre på storlägret Prisma och för att alla ska få möjlighet att åka på 
läger i år så förlängdes hajken innan Budkavlekampen till två nätter. Namnet för 
hela helgen var Spektra och det var temat för spårningen på söndagen.  
 
Vi från Nykil-Hulta var 20st scouter och ledare som var med. Det blev en ganska 
kylig helg med både regn och minusgrader. Vi somnade till regn mot tältduken på 
fredagen och på söndagen när vi vaknade var det is i diskbaljorna. Trots att det var 
lite tufft och flera var iväg för första gången så var humöret på topp. 
 
/Christian 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild från när barnen i söndagsskolan  
dekorerade ett hjärta tillsammans. 

 
 
 

Församlingen Treklangen  
Juni – Augusti 2019 

 
 

www.kyrktorget.se/treklangen 

 

Pastorns ledighet 
Semester: Vecka 28, 29, 30 och 33 

Ledig dag: torsdagar 
 

Herrträffar 
Välkommen på 

herrträffar kl. 18-21 
i Betlehem 
fredagarna: 

7/6, 28/6, 2/8  
och 6/9 

Mat, gemenskap,  
samtal och bön. 

Tipspromenad för barn och vuxna i sommar 
            Onsdagar kl. 18.30 i Nykil 
            5/6, 12/6, 19/6, 26/6 och 3/7 
            Start: vid Nygården (församlings exp.) 
             Mål : Gamlegården 
             Fika, vinster, gemenskap 
             Start: onsdagen 5/6 kl. 18.30           
 ( Arr. Församlingen Treklangen med stöd av Sv. K i Nykil) 

 
 

After Work 
Välkommen på After Work kl. 18-20 

i Betlehem fredagarna:  
5/7 och 9/8 

Gemenskap, samtal och nattvard 

Grillfest av vildsvin 
Lördagen den 11/5 var det grillfest i Betlehem mellan kl. 16-19. 
Johnny Svensson hade ordnat med två vildsvin, som grillades över öppen eld av en kock ifrån 
Vimmerby. 
Det blev potatissallad och sallad till och kaffe och kaka. Ca 115 st hade kommit dit i olika åldrar för 
att njuta av maten, gemenskap men också lyssna till sång till barnen av Martin Tellström, gå 
tipspromenad för barn och vuxna. 
Samlingen avslutades med att Karl Tiger berättade om sitt liv från droger till drogfritt liv, som 
berörde många. 
Gud gav oss fint väder även om det såg mörkt ut till någon dag innan. Tack till alla som gjorde 
denna dag till vad den blev och till serveringsgruppen m.fl. för deras engagemang. 

 

Församlingsboken 
 
 
Födelsedagar 
9/6 Sigurd Hermansson 90 år 
20/7 Elsa Svensson 88 år 
 
 

 
 

Vill du inte ha med din födelsedag i bladet kontakta Jenny Forss, Maria von Braun, 
JoAnna Fransson eller Christian Johansson i god tid innan nästa blad.  

 


