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FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
När man ska formulera något tänkvärt den här tiden på året och kanske också den 
här tiden i historien så blir ofta utgångspunkten att det är mörkt. November har vuxit 
fram som en obehagligt mörk månad kanske mer än någonsin om man nu kan 
jämföra på det viset. 
 En del av oss är mörkrädda. Men det hjälper ju att tända ljuset får vi höra. För då 
blir allt det som skrämmer avslöjat. 
 Trots att november och december är mörkt finns så mycket elektriskt ljus i vår del av 
världen att det är svårt att kunna se allt det man en gång kunnat se på stjärnhimlen. 
Ändå är världen mörk. Mörker och ondska som vill förstöra och riva ner, oro, otrygg-
het, klimathot, pandemi, krig, konflikter och terrorism. Många svälter och lider, lever i 
ofrihet. I vårt eget liv kan vi ha erfarenheter av sjukdom, sorg och trasiga relationer. 
Det är mörkt.
 Men det är inte bara mörker. Det finns ljus också. Det finns människor som enga-
gerar sig för varandra, skapelsen och framtiden med värme och kärlek. Små ljus 
med flämtande lågor visar på hoppet. Vi tänder ljus vid graven, vid manifestationer 
och när vänner samlas. Vi tänder ljus i kyrkans ljusbärare. Att tända ett ljus har blivit 
en symbol som ordlöst utrycker vad vi känner, hoppas och längtar.
 Nu är det advent och snart jul och adventsljusen och stjärnorna vi tänder berättar 
om att vi inte är ensamma därför att Gud kommer till oss genom ett litet barn som 
föds in i världen och finns hos oss som ett ljus som avslöjar mörkret.
 Låt det ljuset få lysa i ditt liv med värme och generositet i engagemang för skapelsen 
och medmänniskor. Ett ljus som avslöjar mörkret och pekar på hoppet i Jesus Kristus. 

God jul och ett gott nytt år!

Foto: Magnus Olsson

Välkommen den 5 december kl 10.00 - 14.00
LÄNGTAN – HOPP – ENGAGEMANG



Program december - april
DECEMBER
Onsdag 1 14.30 Konfirmander.
Söndag 5 10.00 Gudstjänst. Daniel Åkerblad. 
 Torgny Johansson. Samtal kring idé 
 och vision. Kyrklunch.
Tisdag 7 15.00 Tisdagsgruppen.
Söndag 12 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
Söndag 19 10.00 Gudstjänst. Julens sånger. 
 Torgny Johansson. Sång av kör, 
 Bengt Birgersson, Julia Sundin och 
 Matilda Holmqvist.
Fredag 24 10.00 Julbön. Torgny Johansson. Sång 
 av Emma och Ellinor Anderzén. 
 Insamling till Equmeniakyrkans 
 internationella arbete.

JANUARI 2022
Söndag 2 10.00 Gudstjänst. Nattvard.
Söndag 9 10.00 Gudstjänst. Missionshögtid. 
 Insamling till Equmeniakyrkans 
 internationella arbete.
Söndag 16 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Robert Johansson.
 Böneveckan för kristen enhet
Tisdag 18 18.30 Bön i Betelkyrkan. 
 Christian Andersson.
Onsdag 19 14.30 Konfirmander.
 18.30 Bön i Mariakyrkan. 
 Torgny Johansson.
Torsdag 20 18.30 Bön i Ljungby kyrka. 
 Boris Nilsson.
Fredag 21 18.30 Bön i Pingstkyrkan. 
 Anders Hallberg.
Lördag 22 18.30 Bön i Equmeniakyrkan. 
 Peter Henningsson.
Söndag 23 10.00 Gudstjänst. Predikstolsbyte. 
 Boris Nilsson. Sång av Julia Sundin.
 18.00 Bön i Allianskyrkan. Axel Fors.
Onsdag 26 14.30 Konfirmander.

FEBRUARI
Onsdag 2 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scouterna startar.
Lördag 5 09.00 Kvinnofrukost. Lena Jahnsén, 
 Ljungby - demensens olika ansikten.
Söndag 6 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson. Sång av ACK.
Tisdag 8 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 9 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout.

Söndag 13 10.00 Gudstjänst. Årsmöte. 
 Torgny Johansson.
Onsdag 16 18.00 Scout. 
Söndag 20 10.00 Gudstjänst. 
 Violet Andersson, Alvesta.
Tisdag 22 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 23 18.00 Scout. 
Söndag 27 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Kenneth Hallengren.

MARS
Onsdag 2 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout. 
Söndag 6 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Krister Kinhult och 
 Torgny Johansson.
Tisdag 8 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för  
 rast i vardagen och livet. Vi läser  
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 9 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout. 
Söndag 13 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
Onsdag 16 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout. 
Söndag 20 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Tisdag 22 18.30 Rastplats Ljungby – en plats för 
 rast i vardagen och livet. Vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar en enkel nattvard.
Onsdag 23 14.30 Konfirmander.
 18.00 Scout. 
Söndag 27 10.00 Gudstjänst. Roy Hagberg. 
 Sång av Johan Mellander.

APRIL
Lördag 2 09.00 Kvinnofrukost. Brita Bolmenäs, 
 Värnamo – Alla är normala tills man 
 lär känna dem – om det där knepiga 
 att vara människa.
Söndag 3 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Onsdag 6 18.00 Scout. 
Söndag 10 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
Skärtor 14 19.00 Getsemanestund.
Långfre 15 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Påskdag 17 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Onsdag 20 18.00 Scout. 
Söndag 24 10.00 Gudstjänst. 
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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

EN HÄLSNING IFRÅN VALBEREDNINGEN
Valberedningen börjar snart sitt arbete inför det år 
som kommer. Eventuella avsägelser sker till dem 
senast den 5 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 
Tel. 076 144 54 54 | ake96@hotmail.com 
Inger Blomgren 
Tel. 070 848 12 70 | ingerblomgren1@hotmail.com
Eva Olsson
Tel. 070 802 80 48 | evaols49@gmail.com
Inga-Maj Rönnlund
Tel. 070 236 17 30 | inga-majronnlund@hotmail.se

ÅRSMÖTEN
Församlingens årsmöte äger rum
13 februari efter gudstjänsten.

Equmenia Ljungbys årsmöte äger rum 
26 januari kl. 18.00 i styrelserummet.

Konfirmanderna gör papperstorn.

Foto: Bildmakar’n, Ljungby

INSAMLING TILL EQUMENIAKYRKANS 
INTERNATIONELLA ARBETE
Årets insamling till Equmeniakyrkans internationella 
arbete har temat ”Se jag vill bära ditt budskap 
Herre”. Insamlingsperioden är Första advent till 31 
januari. Vi kommer att uppmärksamma det i guds-
tjänsterna och vid kyrkkaffet. Ta emot en hälsning 
från vår chef för internationella enheten, Gerard 
Willemsen:

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Sången som 
Hilaire Nkounkou, rektor på den teologiska utbild-
ningen på Mansimou utanför Brazzaville i Kongo 
skrev, eller som han själv sa, blev honom given av 
Gud. Sången har blivit en klassisk missionspsalm, 
som formulerar vårt gensvar på Guds kallelse att 

delta i hans mission. Att bära ut evangelium i ord 
och handling, det kallas varje kristen och varje kyrka 
till. Den internationella missionen utgör en stor 
uppgift. Att arbeta tillsammans med våra sam-
arbetskyrkor kräver mycket av resurser, i form av 
både engagemang, pengar och kunskap. Dessa 
resurser kan vi bara ha tillsammans. Därför är vår 
gemensamma internationella mission så viktig. 
 Perioden december–januari är den tid då vi lyfter 
fram denna gemensamma uppgift. Många för-
samlingar är med och många samlar in på olika 
kreativa sätt, som bottnar i men också leder till en-
gagemang. Strax efter att denna insamlingsperiod 
är över planerar vi att sända ut fem nya missionärer. 
Senare under året hoppas vi kunna sända ut 
ytterligare några. Missionärer som brinner för att 
på olika sätt bära vår Herres budskap ut i världen. 
Detta är bara möjligt om vi som församlingar i 
Sverige finns med och bär detta arbete i bön och 
genom gåvor. Tänk att vi får vara med och sända 
ut missionärer men också att stödja kristna som 
förföljs för sin tro i Centralasien, bygga upp sjuk-
vård i Kongo, utbilda pastorer i Kina, plantera för-
samlingar i Ecuador för att nämna några exempel. 
 Jag hoppas att du bär vår gemensamma mission 
i bön men också tar chansen att bidra till att säker-
ställa de ekonomiska resurser som behövs för att 
kunna fortsätta och utveckla missionsarbetet. Låt 
oss tillsammans säga: 
”Se, vi vill bära ditt budskap, Herre!”



Adresslapp

SCOUTAVSLUTNING
Scouterna har haft avslutning för höstterminen 
2021. Det var samling i festsalen med föräldrarna. 
Det var roligt att åter få träffas så många. Ungefär
50 personer fikade scouternas egenhändigt bakade 
chokladbollar och kolasnittar. De äldre scouterna 
höll i några lekar och det delades ut kniven-märken. 
Kvällen innehöll även lotteri med fina vinster och 
pastor Torgny höll i en andakt som avslutades med 
”Nu tändas tusen juleljus”. 
Scouterna startar vårterminen den 2 februari 2022.


