
Tacksamhet
I våras träffade vi en man som hade haft cancer i många år. Sjukdomen hade spridit sig
till hela skelettet och han var mycket begränsad med vad han kunde och orkade göra. 
Han hade tidigare varit en pigg pensionär med många uppdrag för olika föreningar och 
styrelser. Dessa hade han fått säga upp och levde numera inomhus i sin lilla lägenhet 
med stora begränsningar på grund av smärta och skör benstomme.

Om jag hade hamnat i en liknande situation hade jag säkert gnällt över hur dåligt 
jag mår hela tiden. Jag hade ropat och klagat på Gud och frågat Honom varför 
Han inte helar mig på en gång. Jag hade säkert skällt och gnatat, men vet du!? 
Mannen jag träffade var så tacksam för livet. Det han levt hittills men speciellt 
tacksam var han för sjukdomen. “För nu när jag fått lämna alla frivilliguppdrag 
som tidigare tog så mycket av min tid, så har jag äntligen tid att be och umgås 
med Herren!” Precis så sa han. I stället för att gnälla över smärta i kroppen och 
begränsat liv så var mannen tacksam.

Tanken på mannen har följt mig och min familj hela sommaren. Vi har flyttat till Hok och
av olika anledningar är renoveringen av det nya huset försenat. Det innebär att de 
bekvämligheter vi är vana vid inte finns att tillgå för tillfället. Ibland blir jag trött och 
nedstämd. Jag blir irriterad på min familj och på allt som inte fungerar. Larviga saker 
egentligen, men det är så lätt att gå in i den känslan, att låta den slå rot och styra mitt 
liv. Men då minns jag mannen och tvingar mig istället att tänka på allt det positiva jag 
har. En underbar familj, en fantastisk församling och ett hus som snart kommer att stå 
färdigt där vi kommer att trivas ypperligt. När jag kämpar med att styra mina tankar åt 
det hållet och tacka Gud för alla mina omständigheter i stället för att klaga på och älta 
det som inte är bra, sker en förändring av mitt sinne. Jag blir glad och lättad. Jag ser 
det vackra omkring mig och klarar av att se fram emot en underbar framtid.

Det är inte lätt att bryta negativa tankar men det är värt mödan att försöka. Under 
denna jobbiga tid har jag upplevt hur tunga tankar har släppt vid ett flertal 
tillfällen. Sanningen är ju den att hur illa det än är ställt med oss, så har vi alltid 
något att vara tacksamma för. Kanske har vi smärta i vår kropp, dålig ekonomi 
eller något ouppklarat gräl med någon som vi inte kan glömma. Samtidigt finns 
det säkert någon människa i vår närhet eller varför inte den vackra blomman 
utanför vårt fönster som vi kan vara tacksamma för. Inte minst får vi vara 
tacksamma till Gud att Han är vår Far. Att Han bryr sig om oss och älskar oss. Att
vi alltid får lägga alla våra bördor på Honom, hur det än är ställt med allt annat.

Väl mött i våra kyrkor under hösten!

Anneli

Barn- och ungdomsverksamheten

Söndagsskola För dig som är 4 år och uppåt. Söndagar under gudstjänsttid enligt 
schema. Uppstart 8/9 i Brokyrkan. Kontakt: Karin Elg 076-112 79 31.

Kids 9 år och uppåt. Onsdagar ojämna veckor kl. 18.00 i Brokyrkan. 
Uppstart 11/8. Kontakt: Daniel Lönngren 070-522 36 16.

Mini-UV För dig som går i F-klass t.o.m. tvåan. Egen patrull i UV. Tisdagar 
jämna veckor kl. 18.30. Plats enligt schema. Uppstart 3/9 i 
Brokyrkan. Kontakt: Elisabeth Lagö 070-360 72 22.

UV-scout För dig som går i tvåan och uppåt. Tisdagar jämna veckor kl. 18.30. 
Plats enligt schema. Uppstart 3/9 i Brokyrkan. Kontakt: Jenny 
Nordquist 070-405 17 89.

Pastor
Anneli Rehnberg ● 072-972 38 27 ● pastorn@svenarum.nu

Hemsida och blogg
www.brokyrkan.net ● www.svenarum.nu

Missionärer
Sture Nordquist - missionär för Reach Beyond ● 0281-130 00
sture@reachbeyond.se ● www.reachbeyond.se

Diane och Asante Manu ● C.P. 396 ● Pemba Moçambique
manugranbacken@gmail.com

Ordförande
Hokbygdens frikyrkoförsamling
Magnus Andersson ● 0393-200 60 ● 070-672 05 30

Hubbestads alliansförsamling
Barbro Gustafsson ● 0393-230 69

Kontonummer
Svenarumskretsen
Bankgiro 610-3923

Hokbygdens frikyrkoförsamling
Bankgiro 272-2395 ● Swedbank konto 8150-5 694 042 114-9
Swish 123 261 24 14 ● Byggkassan Swedbank konto 8150-5 984 024 949-5

Hubbestads alliansförsamling
Bankgiro 340-7228 ● Swedbank konto 8150-5 84 408 259-4
Swish 123 084 62 38

PROGRAMBLAD
för Brokyrkan och Hubbestads 
missionshus

September – November 2019

Ny termin och vi kör på som vanligt! I 
denna folder kan du få tips om vad som 
händer i Svenarum med omnejd några 
månader framöver. Vi träffas de flesta 
söndagar men även några lördagskvällar 
då vi bland annat har basar i Brokyrkan och
auktion i Hubbestads Missionshus. På 
baksidan finns en lite längre hälsning från 
mig. Läs gärna den och hör av dig om det 
är något du undrar över eller om du bara 
vill prata. Du vet väl om att jag har 
tystnadsplikt. Kontaktuppgifter hittar du 
också i denna folder.

Anneli Rehnberg



Brokyrkans fasta bönetillfällen
Tisdagar kl 10.00 Förmiddagsbön.

Torsdagar kl 19.00 Bön och bibelsamtal. Ibland med extra undervisning.

September (rött = söndag, Msh = missionshus)

1 10.00 Gudstjänst med Magnus Bergström, Myresjö. Sång Ingrid 
och Jan Gunnargård. Piano Christer Ramefeldt. Servering. 
Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

3 09.30 Föräldra-barngrupp i Brokyrkan startar i samarbete med 
Svenska kyrkan. Håll ögonen öppna efter ytterligare 
information.

18.30 Uppstart UV och Mini-UV. Brokyrkan. Härefter varannan 
tisdag enligt schema.

8 10.00 Gudstjänst med barnvälsignelse och medlemsintag. Anneli 
Rehnberg. Sång och musik av familjerna Bäck och Claesson.
Söndagsskolan startar. Servering. Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

10 13.00 Sopplunch i Brokyrkan. Alnervik & Borneling sjunger och 
spelar.

11 18.00 Uppstart Kids i Brokyrkan. Härefter varannan onsdag.

14 Välkommen till Påängen som i år är flyttad till Brokyrkans 
gräsmatta.

15 10.00 Gudstjänst med nattvard. Anneli Rehnberg. Söndagsskola. 
Servering. Hubbestads Msh.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

19 18.00 Alphakursen startar. Första gången gratis prova-på. Anmälan
till pastorn. Se ruta.

21 19.00 Musikkväll med kören Gott och Blandat, Älgabäcksryd. 
Brokyrkan.

22 18.00 Bibelkväll i Brokyrkan. Anneli Rehnberg.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

28 19.00 Gospelkväll med kören Good Feelin och Maggan Moberg 
från Nässjö. Brokyrkan.

29 10.00 Gudstjänst med nattvard. Anneli Rehnberg. Lovsångskören. 
Söndagsskola. Servering. Brokyrkan.

14.15 Andakt på Furugården.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

Oktober
5 18.00 Lördagskväll i Hubbestads Msh.

6 10.00 Gudstjänst. Ann-Marie Erixon, Skillingaryd. Musikkåren, 
sång Jan-Olof Elg. Söndagsskola. Servering. Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

8 13.00 Sopplunch i Brokyrkan med missionär Alfred Staiger. Mitt liv 
– en historia för sig.

12 17.00 Skördebasar i Brokyrkan.

13 10.00 Gudstjänst med nattvard. Anneli Rehnberg. Söndagsskola. 
Servering. Hubbestads Msh.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

19 18.00 Temahelg. Sara Linnarsson, Laholm. Brokyrkan.

20 10.00 Fortsättning temahelg med Sara Linnarsson. Musik av
Lovsångskören. Söndagsskola. Servering. Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

27 10.00 Gudstjänst med nattvard. Anneli Rehnberg. Sång av Christer
och Hanna Sandén. Söndagsskola. Servering. 
Församlingsmöte. Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

November
3 10.00 Missionsgudstjänst. Jonas Andersson, Gå ut mission. Musik 

av Torbjörn Halldén. Offer till våra missionärer. 
Söndagsskola. Servering. Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

5 13.00 Sopplunch i Brokyrkan. Reine Jonsson visar bilder och 
kåserar.

9 17.00 Missionsauktion. Utropare Erik Hult. Hubbestads Msh.

10 10.00 Gudstjänst. Anneli Rehnberg. Sång av Jan-Olof Elg. 
Söndagsskola. Servering. Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

16 18.00 Lördagskväll i Brokyrkan. Nenne Lindberg m.fl.

17 10.00 Gudstjänst med nattvard. Anneli Rehnberg. Söndagsskola. 
Servering. Hubbestads Msh.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

24 10.00 Gudstjänst. Anneli Rehnberg. Lovsångskören. 
Söndagsskola. Servering. Brokyrkan.

18.00 Bön i Hubbestads Msh.

30 19.00 Lördagskväll i Brokyrkan. Julkonsert med Vocalsis i 
samarbete med Läkarmissionen.

Välkommen till ny Alphakurs!
Förra läsåret var vi ett gäng som träffades varannan torsdag och det 
var så givande att vi kör en likadan kurs i höst igen, så att fler får 
möjlighet att gå. Meningen med alpha är att man tillsammans utforskar 
grunderna i den kristna tron, helt på deltagarnas egna villkor. Det 
spelar ingen roll om du sedan tidigare kan mycket eller kanske inget 
alls om den kristna tron. Vi äter först en måltid innan vi ser på ett 
föredrag om kvällens ämne. Efteråt tar vi med kaffe till mindre 
samtalsgrupper där vi vänder och vrider på frågor som kanske kommit 
upp. 

Vi startar den 19/9 kl 18.00. Första gången är det gratis så du har 
möjlighet att prova på. Vill du fortsätta hela kursen, sammanlagt cirka 
10 gånger, tar vi ut en kostnad för maten. Själva alphakursen är gratis. 

Hör av dig till pastorn och anmäl dig senast 17/9!


