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Scouternas avslutning blev, som allting annat nuförtiden, annorlunda. Scouterna 
satt väl utspridda i kyrksalen och de som skulle invigas fick gå upp på scenen och 
själva ta halsduken. Kårchef Magnus Olsson gjorde scouthälsning och sedan fick 
scouterna sätta sig igen. Det delades dessutom ut ett stormköksmärke, även det på 
ett annorlunda sätt. Pastor Torgny höll i en appell och spelade till några sånger som 
scouterna klämde i på. Därefter tågade alla ut och grillade korv i gropen på kyrkans 
baksida. Nästa termin börjar någon gång efter sportlovet. 
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Scoutavslutning.



Program
Som ni förstår är det svårt att planera för guds-
tjänster och samlingar. Saker och ting kan förändras 
mycket snabbt. Här kommer en preliminär planering 
för den närmaste tiden. Alla gudstjänster kommer 
att sändas på Facebook* och Youtube. Sök på 
”Equmeniakyrkan Ljungby” så hittar ni fram. Dess-
utom kommer gudstjänster att eftersändas i något 
redigerad form i Radio Ljungby på vår Refugentid 
– Onsdag 09.30 repris Söndag 17.30.

NOVEMBER
Söndag 29 10.00 Gudstjänst.

DECEMBER
Söndag 6 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 13 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 20 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Julafton 24 10.00 Julbön. Torgny Johansson

JANUARI 2021
Nyårsdag 1 16.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 10 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 17 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.

BÖNEVECKAN FÖR EKUMENISK ENHET
Tisdag 19 18.30 Betelkyrkan 
Onsdag 20 18.30 Allianskyrkan 
Torsdag 21 18.30 Ljungby kyrka 
Fredag 22  18.30 Pingstkyrkan 
Lördag 23 18.30 Mariakyrkan 
Söndag 24 10.00 Gudstjänst. Predikstolsbyte.
 18.00 Equmeniakyrkan 
Söndag 31 10.00 Gudstjänst. 

* 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.

FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
Det blir en annorlunda adventstid. Vi kommer inte 
att kunna mötas i kyrkan för gudstjänst och det är 
svårt att planera för framtiden och kommande 
gudstjänster och samlingar. Kommer vi att få sjunga 
adventssångerna tillsammans och julsångerna? 
 Första advent firar man ju det nya kyrkåret. Temat
är ”Ett nådens år”. Jag tror inte att det är så många 
som tycker att 2020 var ett nådens år. Men den 
kristna tron tappar inte hoppet om ett nådens 
år eller hoppet om framtiden. Texterna på första 
advent handlar om att Jesus kommer in i vår värld 
som den ser ut. En värld med corona, krig, konflikter, 
klimatångest, oro och mycket mer. Till den världen 
kommer Jesus gång på gång med berättelsen och 
hoppet.
 Nu är det advent 2020. Vår värld är full av människor
som längtar efter befrielse. Som längtar efter att 
det ska bli annorlunda och bättre. Som längtar 
efter framtid och hopp, efter fred och rättvisa. Som 
längtar efter att corona ska försvinna.
 Och du och jag brottas ibland med livets mening
och mål och vårt innersta hemliga rum känns både
tomt och mörkt.

 Vad betyder det då att Jesus rider in på en åsna i 
Jerusalem till död och uppståndelse för 2000 år 
sedan? Vad betyder det att tro att Gud kommer till 
oss – blir människa – som en av oss – som ett barn.
 Det ger oss modet att våga tro på morgondagen. 
När mörkret är som mörkast så finns det ändå 
människor som ser framåt, som inte låter tysta sig 
om förhållandena i världen utan säger som det 
är. Människor som vägrar ge upp, som kämpar 
vidare trots livets hårdhet. Som ger av sig själva till 
den som behöver. Människor som vågar längta till 
något de aldrig sett och som fortfarande tror på 
kärlekens möjligheter. 
 Därför tänder vi adventsljusen, ljusstakarna och 
stjärnorna i vintermörkret som ett tecken på att 
framtiden är här – Ljuset Jesus Kristus finns mitt 
ibland oss. Kristus kommer inte bara i en berättelse 
om något som hände för tvåtusen år sedan. Han 
kommer här och nu. Han kommer till oss i vårt liv 
och vår vardag. Han kommer med befrielse, han 
kommer med glädje och hopp, han kommer med 
mening och innehåll. Han kommer med det som vi 
djupast därinne längtar efter. Och han kommer nu.

Advent ger oss hopp, det ger oss glädje, det ger 
oss styrka och det ger oss kraft. Det ger oss modet 
att våga leva i denna outgrundliga värld. 

TACK
Scouterna vill framföra ett stort TACK och ett Brrrrravo!
till Gunnar Pettersson för gåvan till Equmenia. 

ÅRSMÖTEN
Församlingens årsmöte hålls 
Söndag den 14 februari efter gudstjänsten.

Equmenia Ljungbys årsmöte hålls 
Onsdag 27 januari 18.00.

Med reservation för restriktioner!



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

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.

INSAMLING TILL EQUMENIAKYRKANS 
INTERNATIONELLA ARBETE
Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till 
jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord. 
Den gränsen kan gå hos urfolken i norra Ryssland, 
vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola högt 
upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till 
jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium 
som befriar, räddar och upprättar tillsammans 
med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår inter-
nationella mission handlar om. Tack för din gåva.  
Den gör skillnad. Ge gärna din gåva via Equmenia-
kyrkan Ljungbys olika konton eller swisha.

EN HÄLSNING IFRÅN VALBEREDNINGEN
Valberedningen börjar snart sitt arbete inför det år 
som kommer. Eventuella avsägelser sker till dem 
senast den 1 december. 
Det går också bra att berätta för dem vad man 
kan hjälpa till med och vilken uppgift man är 
intresserad av i Equmeniakyrkan Ljungby. 
I årets valberedning ingår:
Åke Petersson epost: ake96@hotmail.com 
  tel. 076 144 54 54 
Anders Bokne  tel. 076 768 20 50
Inger Blomgren  tel. 070 848 12 70
Eva Olsson  tel. 070 802 80 48

KONFIRMANDER
16 nya konfirmander har vi glädjen att vara tillsammans med under det närmaste året. Vi träffas på 
onsdagar. Som vanligt numera fantastiskt servade av ett antal damer med fika varje gång. 

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. 



Stöd våra annonsörer.
De stöder oss!

Stöd våra annonsörer.
De stöder oss!
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