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FUNDERINGAR — Torgny Johansson, pastor
”Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle 
annars våren tveka?”
Så börjar Karin Boyes ganska så kända dikt. Så frågar vi 
oss själva och människor vi möter i dessa dagar. Varför 
tvekar våren?
 Efter en, på senare år i alla fall, historiskt lång vinter 
så blir vår längtan efter våren kanske också historiskt 
stark. Våren är nog vår mest efterlängtade årstid. Men 
det är svårt att säga när den kommer och vi får många 
tillfällen att säga: ”Nu är det vår!”, under den långa tiden 
mellan vinter och sommar. Det är en kamp mellan luft-
massorna men till slut segrar ändå värmen när vår norra 
del av jordklotet allt mer vänder sig mot solen. 

Vårens ankomst är en process som ibland går långsamt 
och ibland går snabbt, nästan som en explosion. Så  
är det med nog med den kristna tron också. Vi längtar, 
önskar och hoppas många gånger på att energin, kraften  
och livet ska flöda i oss. Då Gud ska bli tydlig och 
närvarande. Men det är också en process som ibland  
exploderar i oss och ibland mognar sakta fram. Så kan 
det vara med den kristna församlingen också. När man 
tycker att vintern är historiskt lång så kommer Gud till 
oss och värmer och tinar det som är fruset och skapar 
förutsättningar för att trons frö ska gro och växa hos 
oss var och en och hos människor vi möter.
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P R O G R A M  A P R I L  –  J U N I
A pril
Tisdag 10 17.00 Tisdagsgruppen.
Onsdag 11 10.00 Bön.
Torsdag 12 14.00 Mitt på dagenträff. ”Mitt Ljungby” 
 Rolf Andersson berättar och visar bilder.
Lördag 14 09.00 Kvinnofrukost. 
 “Erikshjälpen, inte bara mitt jobb“
 -Även en barnrättsorganisation, som förändrar 
 världen för att barns drömmar ska få liv...
 Bente Johansson, butikschef på Erikshjälpen 
 i Ljungby, berättar bland annat om arbetet i 
 Rumänien, där hon varit på besök.
Söndag 15 10.00 Gudstjänst. Bengt-Ivar Johansson.
 18.00 Bön.
Onsdag 18 10.00 Bön.
Söndag 22 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Insamling till Equmeniakyrkans arbete i 
 Sverige. Församlingsmöte.
 18.00 Bön.
Tisdag 24 17.00 Tisdagsgruppen.
Onsdag 25 10.00 Bön.
Söndag 29 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
 18.00 Bön.

M a j
Onsdag 2  10.00 Bön.
Lördag 5 18.00 Gospelkonsert med Joy Singers 
 och Calvin Bridges.
Söndag 6 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Josef Tingbratt.
 18.00 Bön.
Onsdag 9 10.00 Bön.
Söndag 13 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
 18.00 Bön.
Onsdag 16  10.00 Bön.
Söndag 20 10.00 Gudstjänst. Konfirmationshögtid. 
 Torgny Johansson. Konfirmanderna.
 18.00 Bön.
Söndag 27 10.00 Gudstjänst. Roy Hagberg. 
 Sång av Gudrun Olsson.
 18.00 Bön.

Ju ni
Söndag 3 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Evelina Jansson.
Onsdag 6 10.00 Bön för Sverige på nationaldagen 
 i Betelkyrkan.
Söndag 10 10.00 Gudstjänst. Nattvard. Torgny Johansson. 
 Sång av Robert Johansson.
Onsdag 13  10.00 Bön.
Söndag 17 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Bibbi Peterson.
Söndag 24 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.

FÖRSAMLINGSBOKEN
Vigsel
Cindi Wolper och Stig Larsson vigdes i
Equmeniakyrkan Ljungby Fredag 2 februari 2018
Vigselförättare var Torgny Johansson.

Ny medlem
Ali Raufi hälsades välkommen 11 februari
-------------------------------------------------------------
Avlidna
Hans Persson avled den 17 dec 2017
Lydia Roos Söderlind avled den 24 dec 2017
Ingeborg Holmqvist avled den 12 mars 2018

”Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror 
på mig skall leva om han än dör, och den som lever och 
tror på mig skall aldrig någonsin dö.”  /Joh. 11:25–26/ 

H J O RTSBE RG AG Å RD E N
Valborgsmässoafton
Vi sjunger in våren och hälsar våren välkommen enligt 
tradition på Hjortsbergagården!
Varmt välkommen till en kväll med majbrasa och körsång, 
vårtal och vårsol, våffelservering både ute och inne! 
Allt startar kl 20.00

 www.hjortsbergagarden.se

Konfirmanderna
Under våren har konfirmanderna haft som tema Jesus. 
Vad han sa, vad han gjorde och vad han levde. Vi har läst, 
funderat, spelat teater och skapat Bland annat har följande 
målning blivit till som föreställer en berättelse ur nya  
testamentet. Kan du gissa vilken?



KONTAKT
Missionskyrkan, Strömgatan 5, 341 37 Ljungby
Telefon: 0372-137 45, expeditionen öppen tis-tors kl. 9.30-
11.30. Bankgironummer: 337-4972. Swish 123 269 26 71

Pastor och församlingsföreståndare Torgny Johansson
Telefon, hem: 0472-55 01 04, mobil: 070-511 87 49. 
E-post: torgny.johansson@ljungbymissionskyrka.se

Equmenias ordförande/Kårchef Equmeniascout Magnus Olsson
Mobil: 073-027 69 33
E-post: scout@ljungbymissionskyrka.se

Vad har då scouterna hittat på i år? Jo det har varit fullt 
upp med klassiskt kolarally, som är en tävling där scouterna 
satsar kolor på vilken bil som ska vinna. Det har även varit 
orättvisa lekar där scouterna fått känna på hur det är att 
bli orättvist behandlad. Ämnet diskuterades också. En 
spårning har också hunnits med. Den ringlade sig upp för 
Ågårdsberget. Nu har utesäsongen börjat och scouterna 
är i vindskyddet i Näs. Är du intresserad av att bli ledare 
eller känner du en lämplig kandidat, så är du välkommen 
att höra av dig.

Mitt på dagenträff
Årets första Mitt på dagenträff gästades av Torsten  
Gunnarsson, Bor, som berättade om Hultman. Vi fick lyssna 
till en spännande livsberättelse och till sång och spel på 
Hultmans egen reseorgel.

Missionshögtid
Söndag 7 januari hade vi Missionshögtid. Georg Olvik, 
Göteborg, gästade oss. Han arbetar som kommunika-
tionschef i Equmeniakyrkan och berättade på ett nära och 
personligt sätt om ett besök han och kyrkoledare Lasse 
Svensson gjorde i Kongo-Kinshasa i höstas. Vi fikade gott 
och avslutade med att samla in pengar till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. Under hela förra året samlade vi 
totalt in lite drygt 80.000 kr.

Fullt upp på scout.



Stöd våra annonsörer, de stöder oss!


