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FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
Du håller i din hand ett församlingsblad som inte är som det brukar vara. Det beror 
ju på de tider vi lever i och som gör att det är svårt att planera gudstjänster och 
samlingar. Beroende på händelseutvecklingen och beslut som tas är det svårt att 
planera något definitivt. 
 Det som gäller just nu är att vi firar gudstjänst men handhälsar inte på varandra, 
stannar hemma om man känner sig förkyld eller har andra sjukdomssymptom och 
du som är över 70 år tänker efter en gång till innan du går till kyrkan. Vi har heller 
inget kyrkkaffe.
 Tisdagsgruppen är inställd tills vidare och den sista Mitt på dagenträffen är inställd. 
Det blir heller ingen samling på skärtorsdagen.

BÖN inspirerad och formulerad utifrån Jesaja 35
Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som 
säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!” Gud, du som lovar att 
vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla 
att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du 
är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.
 Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra 
vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys 
vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att 
du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida
 Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den 
som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda 
Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, 
rädsla och misstro.
 Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som 
går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhär-
tighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber 
vi också – förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar 
kampen och besegrar allt mörker. Amen.
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Program april
APRIL
Söndag 5 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Långfredag 10.00 Vägen till nionde timmen. 
 Torgny Johansson. Michael Andersson.
Påskdagen  10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Gudrun Olsson.
Ann.Påsk 10.00 Emmausvandring.
Tisdag 14 18.30 Rastplats Ljungby – en plats 
 för rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Söndag 19 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av ACK.
Söndag 26 10.00 Gudstjänst. Roy Hagberg. 
 Sång av Joy Singers.
Tisdag 28 18.30 Rastplats Ljungby – en plats 
 för rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.

SCOUT OCH KONFIRMATION 
Scouterna och konfirmanderna träffas som vanligt 
åtminstone tills skolorna eventuellt stänger. Scout-
erna börjar ju sin utesäsong nu, så det underlättar. 
Vad som händer med konfirmationshögtiden får vi 
återkomma till.

Mitt på dagenträff: Bertil Elvin, Växjö visade vad 
bagaren hade i bakfickan och det var inga dåliga 
grejer!

Tisdagsgruppen hann samlas en gång innan Corona 
slog till. Som tur var var pastorn på besök den gången.

Mitt på dagenträff: En stormig torsdag berättade 
Iris och Bruno Steiner om en resa till Uzbekistan och 
staden Samarkand.

KOLLEKT
Vi behöver fortsätta vara med och ge till vår kyrka 
och församling även när vi inte kan samlas. Ett sätt 
är att använda vårt bankgiro 337-4972 eller auto-
giro eller överföring till vårt bankkonto i Swedbank: 
8169-5 304.453.110-5. Du som har internetbank kan 
göra det själv. Det går också bra att använda din 
mobiltelefon och Swish-numret är 123 269 26 71. 
Låt oss använda alla möjligheter till att vara med 
och ge vår ”kollekt” även när vi själva inte kan vara 
med! Lägg gärna till en summa som fikakostnad 
när du sitter hemma och tar ditt kyrkkaffe. 

HJÄLP
Behöver du hjälp med att handla mat eller medicin så 
hör av dig till pastor Torgny Johansson 070-511 87 49. 
Vill du bara prata en stund använder du samma 
telefonnummer. Vi behöver hjälpas åt att hålla 
kontakten även när vi inte kan träffas som vi brukar. 
Så slå en signal till någon och byt några ord om 
livet och samtiden.

KONTAKT
Equmeniakyrkan Ljungby, Strömgatan 5, 341 37 Ljungby | Telefon: 0372-137 45 | www.ljungbymissionskyrka.se

Expeditionen öppen tis-tors kl. 9.30-11.30 | Bankgironummer: 337-4972 | Swish 123 269 26 71

Pastor och församlingsföreståndare Torgny Johansson | 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
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