
MISSION OCH DIAKONI 
 

MISSIONSDAG 
 

PÅ HJELMSERYDSSTIFTELSEN OCH 
EVA SPÅNGBERGS BJÖRKELUND 

 
Lördagen den 9 oktober 2021 

 
Säg känner du det underbara namnet? ... 

Namnet fram för andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. 
 

Denna psalm, Sv. Ps. 47, blir tema för årets missionsdag.  
Vårt land nåddes av detta budskap för 1000 år sedan, och med mission på 

olika sätt går arbetet vidare till andra länder. Mission kan också handla om 
stöd till kyrkor i andra länder. Mission och diakoni följs åt. 

Vi hälsar deltagare från församlingar, diakonala och internationella grupper, 
syföreningar och lekmannakårer särskilt välkomna! 

 
Program: 

Kl. 10 Mässa i Gamla Hjelmseryds kyrka – Henrik Broman 
Kaffe och smörgås i prästgården. 

 

11.30 i kyrkan: Kerstin Nilsson: Säg, känner du det underbara namnet 
– om Evangelisk Luthersk Mission / Bibeltrogna Vänner med 
missionsarbete i bl. a. Östafrika och Peru 

 
12.30 Middagsbön; kollekt till Evangelisk Luthersk Mission 

 

13 Middag, därefter förflyttning till Eva Spångbergs Björkelund 
 

14.15 Kerstin Berggren: Namnet framför andra namn är Jesus – om att 
Jesus är med i alla livets förhållanden 

Sångstund 
 
15 Sofia Nilsson: Det underbara namnet – om tveksam rädsla till djup 
glädje; ett vittnesbörd 

 
Kaffe – och vi kan se på Evas konstverk runt om i samlingssalen 

 
16.30 Andakt och avslutning – Bertil Olsson; familjen Block  



Medverkande: 
 

Henrik Broman, komminister, Hult 
 

Kerstin Nilsson – ämneslärare i matematik och kemi, missionär, i år 
deltidsanställd i ELM som missionsledare 

 
Kerstin Berggren – diakon, verksam i Hela Människan i Värnamo 

 
Sofia Nilsson – student, Göteborg, med erfarenhet av lokal och global mission 

 
Familjen Block – Slätthög: mamma Agnes, veterinär, med sjungande och 

spelande barn: Lovisa, Emelie... 
 

Eleanor Karlsson – Gamla Hjelmseryd, leder arbete på Björkelund; mångårig 
medarbetare till Eva Spångberg 

 
Jonas Nilsson – missionär och präst, assistent på Hjelmserydsstiftelsen 

 
Bertil Olsson – präst, föreståndare på Hjelmserydsstiftelsen 

 
> > > > > > > > > > + < < < < < < < < < < 

 
Kostnad för dagen: 450:- 

 
anmälan senast 1/10 på något av följande sätt: 

 
Post: Hjelmserydsstiftelsen, 576 94 Stockaryd 

 
Mail: info@hjelmserydsstiftelsen.nu 

 
Telefon: 0382/250 33 (säkrast 9.30-10.30) 

 
V A R M T  V Ä L K O M N A ! 

 
Karin Braw  Eleanor Karlsson  Jonas Nilsson 

 
Hemsidor: 

www.hjelmserydsstiftelsen.nu 
 

www.evaspangberg.se 


