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FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
Ingen vet väl riktigt exakt var vi befinner oss i pandemin just nu. Vi hoppas, tror och 
ber att den ska klinga av. Men vad har hänt med oss under denna tid då det inte 
varit möjligt att träffas till gudstjänst och samlingar som vi har varit vana vid. Kanske 
har vi hittat nya former och vägar att leva i relation med Gud. Kanske har vi funnit 
något nytt. Kanske har vi tappat något väsentligt.
 Ett viktigt ord i den kristna tron är gemenskap. I vår individuella tid lite obekvämt 
ord men jag tror att det är många som faktiskt längtat efter gemenskap det senaste 
året. I till exempel gudstjänsten och på kyrkkaffet.
 En kyrka, en församling, en kristen gemenskap är en levande organism. Det ligger 
i dess natur och innersta väsen att växa och vara levande. Kanske är det så tänker vi 
och så associerar vi med mognad och fördjupning och att växa i tro och i gemenskap. 
Hur växer en tro? Blir den större och starkare? Vet den mer, kan den mer? Eller blir 
den mer ödmjuk, beroende och erkänner tvivel och svaghet? Kanske både och. Hur 
växer en gemenskap? Genom att bli fler och genom att se och ta hand om varandra? 
Genom att nyfiket betrakta varandras olikheter och egenheter? Genom att slipas mot 
varandra och lära av varandra? Genom att vara nära Gud i tro och liv? Antagligen 
och på många mer och olika sätt.  Det har ju varit svårt det senaste året nu hoppas vi 
och tror att vi får mötas och växa tillsammans i Equmeniakyrkan Ljungby i höst.

”Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna 
hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela 
kroppen och byggs upp i kärlek” (Efes 4:16)

”Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem” 
(Apg 2:47b)
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Program september - november
SEPTEMBER
Söndag 5 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Tisdag 7 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 8 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.
Söndag 12 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson. Församlingsmöte.
Onsdag 15 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.
Söndag 19 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Konfirmanderna hälsas välkomna.
Tisdag 21 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 22 14.30 Konfirmander.
Söndag 26 10.00 Gudstjänst. Roy Hagberg.
Onsdag 29 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.

OKTOBER
Söndag 3 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
Tisdag 5 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 6 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.
Söndag 10 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Scouterna. 
Onsdag 13 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.
Fre–sön 15-17 Ekumenisk helg med 
 Hope for this nation.
Söndag 17 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Tisdag 19 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 20 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.
Söndag 24 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Onsdag 27 14.30 Konfirmander 
 18.00 Scout
Söndag 31 10.00 Gudstjänst. Violet Andersson,  
 Alvesta.

NOVEMBER
Lördag 6 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 7 18.00 Sånggudstjänst. Torgny Johansson.

Onsdag 10 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.
Söndag 14 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
Tisdag 16 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 17 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.
Söndag 21 10.00 Gudstjänst. 
Onsdag 20 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scoutavslutning.
Söndag 28 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Tisdag 30 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.

NYA KONFIRMANDER
Ungefär 10 konfirmander har vi glädjen att vara 
tillsammans med under det närmaste året. Vi träf-
fas på onsdagar. Nu får vi tillsammans ta hand om 
dem och deras familjer på allra bästa sätt.
 Det finns fortfarande utrymme för fler i gruppen 
så är du intresserad av konfirmationsläsning i 
Equmeniakyrkan eller känner någon i rätt ålder 
(börjar 8:an i höst) så ta kontakt med Torgny 
Johansson (se kontaktinformation).

Räkafton Lördag den 9 oktober kl. 18.00 
Då serverar vi räkor med tillbehör och därefter 
matpajer och till sist kaffe och tårta.
Musikunderhållningen står Värnamotrion ACK för.
Pris 270:- (SWISH 123 440 71 36 eller BG 451-4287)
Anmälan behöver vi senast 1 oktober till 
info@hjortsbergagarden.se

VÄLKOMMEN!

Foto: Torgny Johansson



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

FÖRSAMLINGSBOKEN
AVLIDNA
Agneta Holmqvist avled den 26 augusti.

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/

KOLLEKT
Tack för att ni finns med och ger till vår kyrka och 
församling även när vi inte är på plats. Ett sätt är 
att använda vårt bankgiro 337–4972 eller autogiro 
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! 

SCOUT
De äldre scouterna, äventyrarna, har haft en hajk 
tillsammans med kårer från Jonsboda, Vaggeryd 
och Vittaryd. Hajken var från fredag kväll till sön-
dag förmiddag och platsen var Sundet. På lörda-
gen var det en spårning i närområdet och däre-
mellan fanns möjlighet till lek och bad. Vädret var 
nämligen väldigt bra trots att det var sent i augusti.
 Scoutverksamheten är i full gång ute i Näs och 
har redan fått flera nya scouter. Ledare efterfrågas 
alltid, hör gärna av er till kårchefen (uppgifter finns 
här nedan).

GUDSTJÄNSTER
Även denna höst präglas av Covid-19 men kanske 
ser vi ändå ett ljus i tunneln. Programmet blir lite 
preliminärt och en del kan tillkomma efter hand.
Vi sitter på varannan bänk i kyrkan och håller 
avstånd i sidled mellan enskilda och sällskap. Vi 
fortsätter tänka på att hålla avstånd innan och ef-
ter gudstjänsten och stanna hemma om vi känner 
oss det minsta lilla sjuka. Vi kommer dessutom att 
börja med kyrkkaffe igen. Kaffe och tilltugg kom-
mer att finnas på borden för att undvika köande 
och så behöver vi hålla avstånd när vi går till och 
från kyrkkaffet.

Konfirmander i Equmeniakyrkan Ljungby 2020/21. Konfirmationshögtid söndag 29 augusti 2021
Nedre raden: Emma Simon, Love Johansson, Hilda Nilsbeck, Alice Åhlander Hagberg, Elin Jönsson.
Mellanraden: Jonathan Strömberg, Albin Olsson, Noah Rydh Larsson, Wilmer Lindgren.
Övre raden: Malte Bolander, Edwin Lundgren, Kalle Magnusson, Oliver Abrahamsson, Billy Svenske, 
Nils Olsson, Torgny Johansson.
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Stöd våra annonsörer.
De stöder oss!

Adresslapp


