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FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
Vi har firat pingst och församlingens/kyrkans födelsedag sen kom söndagen som 
handlade om Treenigheten. Fadern, Sonen och den Helige Ande, Gud  som närvarande 
mitt ibland oss och i oss. Det handlar mycket om gemenskap och om att mötas och 
vara tillsammans. Förr i världen talade man om att ”gå på möte” i Missionskyrkan. 
Kanske någon gör det fortfarande. Det säger en del om vad det handlar om. Vi möts 
med varandra och med Gud till gudstjänster och samlingar. I det mötet med Gud 
och varandra växer vi, lär oss och utvecklas. Dit kommer vi med allt det vårt liv är av 
erfarenheter och upplevelser. Vi tackar och lovsjunger och vi kommer med vårt rop 
på hjälp i nöd och smärta. Hur gör man det som kyrka, församling och gemenskap 
när man inte kan träffas rent fysiskt som vi brukar göra? Internet och sociala medier 
i all ära men det räcker liksom inte till. Jag har inte riktigt svaret på den frågan. Det 
är något vi tillsammans måste upptäcka och lära oss. 
 Det jag vet är att Gud är närvarande genom sin Ande hos oss var vi än är. I honom 
delar vi gemenskapen med varandra i tanken och i bönen i vår enskilda kammare. 
Det får börja där och vår bön får bli att hitta vägar till varandra och Gud i en tid där 
så många vägar är stängda. Jag önskar dig en skön sommar. 
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Program
JUNI
Söndag 14 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 21 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.

Under sommaren kommer Gudstjänster/Andakter 
bara att finnas på vår Facebook*. 

Söndag 28 10.00 Sommarandakt på Facebook.

JULI
Söndag 5 10.00 Gudstjänst/Andakt från 
 Allianskyrkan på Facebook.
Söndag 12 10.00 Gudstjänst/Andakt från 
 Betelkyrkan på Facebook.
Söndag 19 10.00 Gudstjänst/Andakt från 
 Equmeniakyrkan på Facebook.
Söndag 26 10.00 Gudstjänst/Andakt från 
 Pingstkyrkan på Facebook.

AUGUSTI
Söndag 2 10.00 Sommarandakt på Facebook.
Söndag 9 10.00 Gudstjänst i kyrkan. 
 Torgny Johansson.
Söndag 16 18.00 Ekumenisk Gudstjänst i 
 Mariakyrkan. Livesänds på Facebook.
Söndag 23 10.00 Gudstjänst. Konfirmationshögtid.  
 Torgny Johansson och konfirmander.

* Du behöver inte vara medlem i Facebook för att 
titta på gudstjänsterna. Gå in på 
www.ljungbymissionskyrka.se och klicka på 
”Följ oss på Facebook”. Det kan komma upp ett 
meddelande om att ”gå med”. Välj då ”inte nu”. 
Sedan kan du titta på sändningen.

FÖRSAMLINGSBOKEN
AVLIDNA
Ingrid Andersson avled den 3 maj

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/

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.

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. 

KONFIRMATIONSHÖGTID 23 AUGUSTI
Konfirmandernas avslutning är flyttad till söndag 
23 augusti och kommer att genomföras då i någon 
form beroende på vad som är möjligt. Vi hoppas 
självklart att många får vara med men är beredda 
att anpassa oss också.

KONFIRMATIONSLÄSNING 2020/2021
Är du intresserad av konfirmationsläsning i Equmenia-
kyrkan eller känner någon i rätt ålder (börjar 8:an 
till hösten). Ta kontakt med Torgny Johansson 
070-511 87 59 eller e-post: 
torgny.johansson@ljungbymissionskyrka.se

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
Från och med söndag 28 juni till och med 2 augusti 
kommer vi inte att ha några gudstjänster i kyrkan. 
Däremot kommer det att läggas upp en andakt på 
Facebook dessa söndagar. I juli delar vi dessa 
andakter med Allianskyrkan, Betelkyrkan och 
Pingstkyrkan som vi brukar göra.

SEMESTER
Pastor Torgny Johansson har semester 
20 juni till 5 augusti.



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

NÄSTAN SOM EN HAJK
Första maj firades av scouterna med en hajk som 
blev lite annorlunda. Oftast brukar det ju vara 
övernattning på hajkerna, men med rådande 
omständigheter blev det inte så denna gången. 
Hajken var i vindskyddet i Näs och delades upp 
åldersmässigt på två omgångar.
Det tävlades i fem-kamp och sedan bjöds det på 
grillad karrékotlett och potatis. Så det blev en bra 
och uppskattad hajk ändå.

SCOUTAVSLUTNING
Scouterna avslutade vårterminen som vanligt ute 
i Näs, men föräldrarna fick inte vara med denna 
gången. Axel och Hannes höll i ett lägerbål, ack-
ompanjerade av pastor Torgny. Skrabbelurer hör 
ju till traditionen, så det åts det flitigt. Scouterna 
fick också varsin återvunnen keps.
 Scouterna börjar igen 19 augusti. Känner du någon 
som är född 2013 eller tidigare kan man börja som 
scout. Vill du hjälpa till som ledare är du välkommen 
att höra av dig.

KONSTVERK
Konfirmander har målat kyrkfönster som finns att 
beskåda i kyrksalen.



Stöd våra annonsörer.
De stöder oss!

Stöd våra annonsörer.
De stöder oss!
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