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FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
Det är underliga tider säger vi när vi möts och det är det ju verkligen. Att inte kunna 
träffas som vanligt och inte leva på det sätt som vi vant oss vid att leva. Inte fira 
gudstjänst och dricka kyrkkaffe. Vi prövar oss fram i vad som är möjligt och inte 
möjligt. Vi reagerar på många olika sätt inför det vi får vara med om. Där finns en 
palett av känslor. Rädsla, oro och apati men vi hittar också nya sätt att förhålla oss  
till det som blivit vår verklighet. Någon jag pratade med som levt ett tag i både med- 
och motgång sa med anledning av de tider vi lever i, att det är som det är och det 
får man försöka leva med. Man kan tycka det kanske är lite enkelt sagt men tänk om 
vi säger så här istället: Vi får lägga det i Guds händer. Inte på det sättet att vi ger 
upp och resignerar, utan med den där vissheten om att oavsett hur livet ser ut så lever 
vi det i Gud och Gud är inte långt borta från någon av oss. Ingen är ensam med 
sin rädsla och oro, ingen är övergiven. Med den tilliten till Guds närvaro i våra liv 
får vi sträcka oss ut till varandra med ett telefonsamtal, ett mail eller hur vi nu väljer 
att höra av oss. Så säger vi till varandra att det är underliga tider vi lever i. Men det 
kommer också nya tider och oavsett tid så lever vi, rör oss och är till i Gud.
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Program
FEBRUARI
Onsdag 3 10.00 - 11.30 Öppen kyrka. 
 18.00 - 19.00 Öppen kyrka. 
Söndag 7 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Onsdag 10 10.00 - 11.30 Öppen kyrka. 
 18.00 - 19.00 Öppen kyrka. 
Söndag 14 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Onsdag 17 10.00 - 11.30 Öppen kyrka. 
 18.00 - 19.00 Öppen kyrka. 
Söndag 21 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Onsdag 24 10.00 - 11.30 Öppen kyrka. 
 18.00 - 19.00 Öppen kyrka.
Söndag 28 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.

GUDSTJÄNSTER
Det är fortfarande inte tillåtet att vara fler än åtta 
personer på offentliga samlingar. Vi längtar ju efter 
att pandemin ska klinga av och att vaccinationerna 
ska komma igång ordentligt, så vi får samlas till 
gudstjänst och kyrkkaffe igen.  

Här ovan finns en preliminär planering för den 
närmaste tiden. Alla gudstjänster kommer att sändas 
på Facebook och Youtube. Sök på ”Equmeniakyrkan 
Ljungby” så hittar du fram. Dessutom kommer 
gudstjänster att eftersändas i något redigerad 
form i Radio Ljungby på vår Refugentid – onsdag 
09.30, repris söndag 17.30.

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 kan du höra 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.

SCOUTERNA
Scouterna kör igång ovanligt sent i år. Onsdag 3 
mars är det samling. Än så länge är det lite osäkert 
var det blir. Tanken är att så mycket som möjligt 
ska vara utomhus. Mer information kommer på 
Facebook och på hemsidan. Känner du någon som 
är sju år eller äldre och är intresserad att börja kan 
du kontakta kårchefen (se kontakt längs ner).

ÖPPEN KYRKA
Kyrkan är öppen för den som vill komma in en 
stund och kanske tända ett ljus, sitta ner en stund i 
stillhet eller byta ett ord eller två. Onsdagar 10.00-
11.30 och 18.00-19.00.

DIGITALT ÅRSMÖTE
Equmenia Ljungby har haft årsmöte. Som allt annat 
nu för tiden blev det annorlunda. Det hölls god 
distans, från bland annat Hånger och Lagan till 
Ljungby. Årsmötet hölls för första gången digitalt.

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


