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FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
Vågar vi hoppas på bättre tider nu? Inte så mycket pandemi. Att det blir möjligt att 
träffas under lite mer vanliga omständigheter. Vad har den här tiden gjort med oss 
både som enskilda människor och samhälle? Har vi blivit annorlunda? Framtiden 
kommer antagligen att ge oss svaren i någon form. Men nu är det sommar och tid 
att andas. Så säger vi ibland om sommarens tid med sommarlov, semester, ljusa 
kvällar och kanske möjlighet att göra det man inte alltid gör.  Andas är livsnödvän-
digt för i luften finns syre som transporteras från lungorna med blodet ut i hela vår 
kropp och gör så att vi lever rör oss och är till. Ordet andas påminner mycket om 
ordet ande. I den Helige Ande finns Gud alldeles nära oss – så nära som luften vi 
andas. När vi anstränger oss ökar andningsfrekvensen. När vi skrattar fylls lungorna. 
När vi gråter hulkar vi. I livets många olika situationer, sammanhang och känslor 
andas vi.  I livets många olika situationer, sammanhang och känslor får vi andas in 
av den Helige Ande. I alla tider och stunder finns Anden närvarande hos oss med 
det vi behöver. Nu är tid att andas in Guds närvaro, Guds Helige Ande, i ditt och mitt 
liv, ut i hela vår kropp till liv och energi när vi som mest behöver det. 
En skön sommar önskar Torgny Johansson.
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Program
JUNI
Söndag 27 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.

JULI
Söndag 4 10.00 Gudstjänst. Roy Hagberg.
Söndag 11 10.00 Gudstjänst i Allianskyrkan.
Söndag 18 10.00 Gudstjänst i Betelkyrkan.
Söndag 25 10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan.

AUGUSTI
Söndag 1 10.30 Gudstjänst i Pingstkyrkan.
Söndag 8 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 15 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
Söndag 22 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 29 10.00 Konfirmationshögtid. 
 Torgny Johansson och konfirmanderna.

RADIO REFUGEN
Från och med höstterminen ansvarar Kenneth 
Hallengren och Jan-Erik Hult för våra sändningar. 
Programmen sänds över Ljungby Närradio på 
95,8 mhz och sänds onsdagar mellan klockan 
09.30-10.00 med repris söndagar 17.30. Kenneth 
och Jan-Erik kommer att turas om att sända 
program och det kommer då att handla om flera  
nyproducerade program men även av repriser.  
 Det blir program av en typ som vi vet är uppskat-
tad av våra lyssnare. Om du inte  har lyssnat på 
deras program tidigare så tror jag att du kommer 
att finna programmen både stimulerande och 
meningsfulla. Välkommen att lyssna!
Första programmet efter sommaruppehållet blir 
den 18 augusti.

KONFIRMATIONSHÖGTID 29 AUGUSTI
Konfirmandernas avslutning är flyttad till söndag 
29 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. Som ni förstår kan vi inte 
erbjuda platser i kyrkan till någon utöver konfir-
mandernas närmaste. Ändras detta kommer vi att 
informera såklart. Gudstjänsten sänds på Face-
book och Youtube.

FÖRSAMLINGSBOKEN
BEGÄRT UTTRÄDE
Ljubinca Simic

AVLIDNA
Brita Nykvist avled den 21 maj
Erik Karlsson avled den 8 juni

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. 

KONFIRMATIONSLÄSNING 2021/2022
Välkommen till konfirmationsläsning i Equmenia-
kyrkan Ljungby. Har du åldern inne eller känner 
någon i rätt ålder (börjar 8:an till hösten) så ta 
kontakt med Torgny Johansson 
070-511 87 59 eller e-post: 
torgny.johansson@ljungbymissionskyrka.se

GUDSTJÄNSTER
Det som gäller just nu är att vi får vara max 50 
personer samlade till gudstjänst förutom kyrkvärdar 
och medverkande och det finns markerat var man 
får sitta i kyrkan. Vi fortsätter tänka på att hålla 
avstånd och stanna hemma om vi känner oss det 
minsta lilla sjuka.

SEMESTER
Pastor Torgny Johansson har semester 
28 juni till 4 augusti med vissa avbrott.



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

SCOUTERNA
Scouterna har nu sommarlov. Innan dess var det 
full fart. 8 maj var vi på spårning runt Vällingasjön. 
Det var fyra patruller som skulle hitta kartbitar och 
sedan pussla ihop till en stor karta. Sedan skulle de 
hitta ett område på kartan där det fanns en skatt. 
När skatten var funnen fick de snurra upp nycklarna 
som satt fast på rep. I kistan var det godis och fika. 
 26 maj avslutades terminen med korvgrillning och 
skrabbelurer. Torgny bjöd tillsammans med ledarna 
på klassiskt lägerbål. 
 Redan till helgen, närmare bestämt 29 maj var 
det dags för nästa evenemang. Då var det läger, 
men inget vanligt sådant utan ett ”digitalt” läger. 
Tanken var att lägret skulle ägt rum redan förra 
året, men som allt annat ställdes det in. Men i år 
bestämdes att göra en alternativ satsning. Flera 
kårer var med fast var och en i sin hemmamiljö.  

Lägret var upplagt som en spårning och utmed 
vandringen utfördes tävlingar som ledarna rap-
porterade in till sekreteriatet, som i sin tur sam-
manställde och utsåg en vinnare. Ljungby startade 
i Kvänslöv och vandrade mot vindskyddet i Näs, 
där vi grillade hamburgare och avslutade med ett 
gemensamt digitalt lägerbål. 
 Ledarna hade en egen avslutning, även den i Näs 
där vi grillade och avtackade Hannes Bokne som 
varit med som scout och ledare. Vi önskar Hannes 
lycka till i framtiden och tackar med ett Brrrravo!

Scouterna börjar igen den 25 augusti i Näs. Känner 
du någon som är sju år och uppåt och vill vara 
med är du välkommen att höra av dig. Om du är 
intresserad att vara med som ledare kan du 
kontakta kårchefen, se uppgifter längst ner.
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Stöd våra annonsörer.
De stöder oss!

Adresslapp


