
 

 
 

 
Mars 

Vecka 9-10 – grupp 1  
4 Fredag 18:00 [Betlehem]  
Herrträff. 
6 Söndag 10:00 [Betlehem] 
Årsmöte med nattvard Per-Anders 
Olsson och Sören Sjöström. 
Treklangssångarna. 
Missionskollekt. 
Servering (grupp 4). 
 
Bibelhelg tillsammans med Skeda 
Equmeniakyrkan. Samarrangemang 
med Bilda. 
12 Lördag 18:00 [Betlehem] 
Undervisning och sång Johannes 
Widlund. 
Tema ”God Jord och ett hållbart liv” 
Mötesledning Per-Anders Olsson. 
Servering (grupp 5). 
13 Söndag 10:00 [Betlehem] 
Undervisning och sång Johannes 
Widlund. 
Tema ”Hopp för skapelsen”. 
Mötesledning och sång Per-Anders 
Olsson. 
Söndagsskola. 
Servering (grupp 1). 
 
Vecka 11-12– grupp 2 
16 Onsdag 18:30 [Betlehem]  
Kraftkällan: Bibel och Bön. 
20 Söndag 10:00 [Hulta]  
Gudstjänst med önskepsalmer och 
vittnesbörd.  
Mötesledning Pether Johansson. 
Lämna in önskepsalmer i förväg. 
 

 
25 Fredag 18:00 [Betlehem]  
Karismakväll. 
26 Lördag 15:00 [Eklunden]  
Trivselträff. 
Se information i ruta. 
27 Söndag 10:00 [Betlehem]  
Gudstjänst för alla åldrar. 
”Sång på gång” 
Per-Anders Olsson m.fl. 
Servering. 
 

April 
Vecka 13-14 – grupp 3 
Bönegruppsvecka 
1 Fredag 18:00 [Betlehem]  
Herrträff. 
2 Lördag 18:00 [Betlehem]  
Konsert med Solistkvartetten. 
Insamling för Läkarmissionens 
arbete. 
Servering. 
Samarrangemang med Bilda. 
 
10 Söndag 10:00 [Betlehem] 
Gudstjänst med söndagsskola. 
Predikan Per-Anders Olsson. 
Mötesledning Sölve Forss. 
Sång Lotta Tellström. 
Missionskollekt. 
Församlingsmöte: Beslut om 
renoveringsnivå. 
 
Vecka 15-16 – grupp 4 
13 Onsdag 18:30 [Hulta] 
Getsemanestund med nattvard. 
Per-Anders Olsson. 
 

15 Långfredag 10:00 [Betlehem] 
Långfredagsgudstjänst. 
Predikan Per-Anders Olsson. 
Mötesledning Gunvor Öfverstedt 
Johansson. 
Flöjt Katrin Jakobsson. 
17 Påskdagen 10:00 [Hulta] 
Uppståndelsegudstjänst. 
Predikan Per-Anders Olsson. 
Mötesledning Christian Johansson. 
Treklangssångarna. 
Servering. 
 
22 Fredag 18:00 [Betlehem]  
Karismakväll. 
23 Lördag 15:00 [Eklunden]  
Trivselträff. 
Se information i ruta. 
24 Söndag 10:00 [Hulta]  
Gudstjänst för alla åldrar. 
”Sång på gång” 
Per-Anders Olsson m.fl. 
(Våra scouter är på hajk i Salem). 

 
Maj 

Vecka 17-18 – grupp 5 
Bönegruppsvecka 
1 Söndag 16:00 [Hulta] 
Mindre brasa, korvgrillning, 
barnspårning och andakt. 
Martin Tellström och Per-Anders 
Olsson. 
 
6 Fredag 18:00 [Betlehem]  
Herrträff. 
7 Lördag 09:00-13:00 [Hulta] 
Städdag. 
Fikakorg. 
(Städning kan ske under hela 
veckan). 
 
 
 

8 Söndag 10:00 [Betlehem] 
Gudstjänst med nattvard och 
söndagsskola. 
Predikan Per-Anders Olsson. 
Mötesledning Anitha Holmberg 
Andersson. 
Missionskollekt. 
(Våra scouter är på Budkavlekamp). 
 
Vecka 19-20 – grupp 1 
11 Onsdag 18:30 [Betlehem]  
Kraftkällan: Bibel och Bön. 
15 Söndag 18:00 [Hulta]  
Gudstjänst vid Cafébord. 
Sanna Detlefsen berättar om 
Stadsmissionens arbete. 
Mötesledning Per-Åke Johansson. 
Treklangssångarna. 
Servering. 
 
21 Lördag 15:00 [Eklunden]  
Vårfest för hela församlingen, ev. 
utomhus. 
Katrin Jakobsson och Anette Forss. 
Treklangssångarna. 
Servering med tårta (grupp 2). 
22 Söndag   
Bönegruppssöndag. 
Bönegruppen väljer tid och plats. 
 
Vecka 21-22 – grupp 2 
26 Torsdag 08:00 [Dalby]  
Gökotta tillsammans med 
Hembygdsföreningen och Nykils 
församling. 
Fikakorg. 
29 Söndag 10:00 [Betlehem]  
Gudstjänst för alla åldrar. 
Fikakorg. 
 

Juni 
5 Söndag 10:00 [Hulta]  
Gudstjänst. 
 

Välkommen till våra  
gudstjänster och samlingar  



 

Vårt hus på Dvärstadsvägen 6 hukar lite grann inför alla de nya husen på 
Bergvalla. Vi köpte det 1973 och tänkte ha det ett par år tills jag var klar med 
min examen på universitetet, sedan räknade vi med att flytta till något ställe där 
vi kunde slå rot på riktigt. 

Det är 49 år sedan och vi bor fortfarande i huset. När vi köpte det var det brunt, 
nu är det gult med vita knutar och utbyggt åt norr, öster och väster. Våra fem 
barn har dragit vidare ut i sina liv, och vi är bara två i huset igen. 

Det blev helt enkelt aldrig läge att flytta som vi hade tänkt. Några saker höll oss 
kvar, inte minst Elimförsamlingen som vi hittat redan på hösten 1973. Där hade 
vi slagit rot. 

Någon gång i slutet av 1970-talet blev jag engagerad i församlingsstyrelsen, och 
det engagemanget har sedan fortsatt (med bara ett årslångt avbrott). Under 
tiden har Elimförsamlingen blivit en del av Treklangen, som är lika viktig för oss 
som församlingen i Elim en gång var. 

I omgångar har jag haft förtroendet att vara ordförande, nu senast fyra år i 
Treklangen. När jag blev invald satte jag som villkor att det inte kunde bli för 
mer än några få år, sedan behövdes föryngring. Det är också därför jag slutar 
nu, själva uppdraget har däremot inte varit för tungt. Men tider ändras, och fast 
evangeliets grund är solid och tidlös så lever vi i en omvärld som förändras, och 
det är väl naturligt att församlingsledningen också föryngras så vi kan möta 
förändringen bättre. 

Nu ser jag fram emot att få vara vanlig styrelseledamot, och jag hoppas kunna 
göra några år till där med samma hopp om att församlingen kan fortsätta vara 
en viloplats för oss. Men ännu hellre skulle jag önska att den får vara en plats dit 
nya människor vill söka sig. 

Jag vet att ni kommit ihåg mig i förbön under den här tiden, och jag vill skicka 
med en uppmaning att komma ihåg Martin på samma sätt, nu när han tar över. 

Med hälsningar till er alla Sören Sjöström 

Pastorn	har	ordet	
”Be, så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, 
han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar, skall dörren öppnas” 
(Matt 7:7-8).	

Var, har jag min trygghet någonstans? Var, skall jag hämta min kraft ifrån? Hur, skall 
jag orka att leva? Hur, blir framtiden framöver? 
 
Det är relevanta frågor att ställa sig idag! Det finns så mycket som kan göra oss 
oroliga! Världsläget! Får Ukraina rätt att bestämma över sin egen framtid? Eller är 
man en bricka i stormaktsspelet och hur påverkar det oss och resten av Europa? 
Kommer pandemin nu att släppa sitt grepp över vårt land och vår värld? Många 
ungdomar och vuxna lider av psykisk ohälsa. 

Vad kan vi göra? 
+ Skapa trygga och varma mötesplatser 
+ Visa omsorg om varandra 
+ Lyssna på varandra och vara generösa mot varandra 
+ Ge hopp och ljus mitt i allt mörker, bara finnas till för varandra 
+ Vi kan be och söka Guds ledning och hjälp. Vi får bulta, ropa till Gud att han ska 
visa oss en väg som är framkomlig. Mitt i mörkret finns det hopp och ljus! Det 
kommer en vår! Vi har mycket att vara tacksamma för! Vi har en Gud att gå till! Jesus 
har lovat att vara med oss varje dag, oavsett om vi möter glädje, sorg och 
bekymmer. Det gör att vi kan se tiden an med tillförsikt. 

En kvinna sa: - Förbanna inte mörkret, utan tänd ett ljus istället. Det är det som blir 
viktigt framöver. Att visa på hoppet och tron, som bär oss i allt. Att inte ta livet för 
självklart. Det är en gåva, som vi behöver vårda och förvalta väl. Tillsammans kan vi 
skapa en god gemenskap, atmosfär. Att se vad vi har och ta vara på detta. Kanske 
kommer 2022 att vara och bli de knäppta händernas år, mer än någonsin 

Påverka vilka val vi gör! Vilka beslut, som vi tar! Det påverkar din och min framtid! 
Men inte präglas av rädsla och oro utan våga att tro på framtiden! 

En sång i vår psalmbok uttrycker det så här: 
”Blott i det öppna , har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du....... 
Blott i det öppna, ligger din möjlighet” 

Per-Anders Olsson 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsemöten 
 

En måndag per månad 
kl.18:30 i Betlehem 

 
7/3, 4/4, 2/5 och 13/6 

 

          

 

 

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.  

 
Tiden är 18.30-20.00 och platsen är oftast Betlehem. 

I slutet av april är det hajk tillsammans med scouterna i Skeda och 
vecka 26 åker vi på läger, i år är vi på Grönebo utanför Kisa. 

 
Kontaktperson 

Christian Johansson 0709-92 93 49 
 
 

Tonår 
Träffas i Betlehem (om inte annat anges) en fredag per månad  

kl. 18.00 – 21.00 för dig som går i årskurs 6 eller är äldre. 
 

Vårterminen börjar 18 mars med spel och lekar!  
 

Övriga datum att boka in redan nu är 1 april , 29 april, 20 maj och  
tonårslägret Groowe 2-7 augusti. 

 
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 
583 94 Nykil 
 
Pastor 
Per-Anders Olsson 
0723 – 25 65 62 
praysing@hotmail.se 
Exp.tid måndagar 7-9.30 Betlehem 
 fredagar 7-11 Hulta 
 
Ordförande 
Martin Tellström 
0763-06 71 73 
hulta_m@hotmail.com 
 
 
Kassör 
Katarina Noremo 
013-33 02 68 alt. 0734-39 94 20 
knoremo@gmail.com 
 
 
 
 
Ung Treklang Scout 
Bankgiro: 5735 – 1413 

Servicegruppernas veckor 
 

Grupp 1: Vecka 9-10, 19-20 
 
Grupp 2: Vecka 11-12, 21-22 +             
servering 21/5 
 
Grupp 3: Vecka 13-14 
 
Grupp 4: Vecka 15-16 + 
servering 6/3 
 
Grupp 5: Vecka 17-18 + 
servering 12/3 
 
 

       
. 



	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Församlingen Treklangen  
Mars – Maj 2022 

 
 

www.kyrktorget.se/treklangen 

 

Bön varje måndag i  
Betlehem kl. 07.15. 

 

Sång på gång 
Barnkör för Dig som är  

4 år och uppåt. 
Ojämna veckor 
kl. 17.30-18.00 

Ledare: Mia Pettersson 
För mer info ring  

Per-Anders Olsson 
0723-25 65 62 

 
 

Pastorns ledighet 
 

19/3-20/3, 30/4-1/5 
och 14/5-15/5 

 

Herrträff  
Fredagar kl. 18.00 - 21.00  

i Betlehem: 
4/3, 1/4 och 6/5 

 
Vi fikar/äter och  

samtalar om livet. 
 
 

Församlingsmöte  
10/4 efter gudstjänsten 

Beslut om renoveringsnivå 
 

 
Trivselträffarna på Eklunden 

Pga. Pandemin är det fortfarande 
osäkert när vi kan ha trivselträff på 

Eklunden.  
Information kommer efter hand. 

 
 
 

	
	
 
Församlingsboken	
 
 
Födelsedagar 
28/3    Lars Noremo 94 år 
2/4      Sören Sjöström 75 år 
30/5    Karin Anund 87 år 
 

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

 

Konsert med Solistkvartetten 
2 april kl. 18.00 i Betlehem 

Insamling för Läkarmissionens arbete. 
Samarrangemang med Bilda. 

 

 


