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FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
Mitt i fastan kom Marie bebådelsedag i år. Då läste vi på nytt berättelsen om hur 
Maria fick beskedet om att bära Guds son Jesus Kristus och så småningom föda 
honom. I en tid så fylld av oro, ovisshet om framtiden, krig och lidande fick vi också 
detta år läsa berättelsen om hur hon fick bära hopp till världen, ja hela skapelsen.
Snart firar vi påsk och till en början verkar ju det hoppet alldeles ute när Jesus får 
lida och dö. Men livet segrar och hoppet återvänder och framtiden är möjlig igen. 
Mitt i den här tiden, den här världen, får vi fira påsk igen och ta till oss hoppet, livet 
och framtiden som Gud erbjuder oss genom Jesus Kristus. Det gör vi när vi möts till 
gudstjänster och samlingar, scouter och konfirmander. Välkommen att vara med! 
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RAPPORT FRÅN SCOUTERNA
Scouterna startade inne i kyrkan med klassiskt 
kolarally. Fokus denna terminen ligger på sjukvård. 
Scouterna har bland annat lärt sig hur man sätter 
ett tryckförband, lägger en person i stabilt sidoläge 
och hur man behandlar små sår. De äldre har 
även provat att släcka en docka med brandfilt. 
Ambulanssköterskan Emma var på besök och vi-
sade sina kunskaper. I slutet av maj åker scouterna 
på läger utanför Vaggeryd. Flera kårer medverkar. 
Lägret heter Omgång 22.
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Program april - juni
APRIL
Onsdag 6 18.00 Scout, Näs.
Söndag 10 10.00 Gudstjänst. Roy Hagberg. 
 Sång av Robert Johansson.
Tisdag 12 15.00 Tisdagsgruppen.
Skärtor 14 19.00 Getsemanestund i Betelkyrkan. 
 Peter Henningsson.
Långfre 15 10.00 Vägen till nionde timmen. 
 Michael Andersson. Roy Hagberg. 
Påskdag 17 10.00 Gudstjänst. Roy Hagberg. 
 Sång av Bengt Birgersson.
Tisdag 19 18.30 Rastplats Ljungby – vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar 
 och firar nattvard.
Onsdag 20 14.30 Konfirmander
Onsdag 20 18.00 Scout, Näs.
Söndag 24    10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Julia Sundin. Insamling till 
 Equmeniakyrkans arbete i Sverige. 
 Församlingsmöte. 
Tisdag 26 18.00 OBS! Tisdagsgruppen.
Onsdag 27 14.30 Konfirmander.
Onsdag 27 18.00 Scout, kyrkan.

MAJ
Söndag 1 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Jacob Wide.
Onsdag 4 14.30 Konfirmander.
Onsdag 4 18.00 Scout, Näs.
Söndag 8 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
Onsdag 11 14.30 Konfirmander.
Onsdag 11 18.00 Scout, Näs.
Söndag 15 10.00 Gudstjänst. Violet Andersson.
Onsdag 18 14.30 Konfirmander.
Onsdag 6 18.00 Scoutavslutning, Näs.
Söndag 22 10.00 Konfirmationshögtid. 
 Torgny Johansson. Konfirmanderna.
Söndag 29 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.

JUNI
Söndag 5 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson.
Söndag 12 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson. Sång av 
 Kenneth Hallengren.
 

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
Margareta Andersson avled den 9 januari.
Kurt Gustafsson avled den 3 februari.
Kerstin Nykvist avled den 10 mars.

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/

KRIGET I UKRAINA
Vi får vara med och ge ett bidrag när det gäller 
kriget i Ukraina. Vi förmedlar gåvor till Equmenia-
kyrkans katastroffond. Equmeniakyrkan samarbetar 
med Baptistunionen i Ukraina genom European 
Baptist Federation (EBF) och bidrar med finansiellt 
stöd till matportioner, hygienpaket, kuddar och 
täcken samt värmekällor till tillflyktshusen.
Dessutom har Equmeniakyrkan samarbete med 
Beginning of Life och baptistförsamlingen Light 
to the World Church i Moldavien. Stödet kommer 
bland annat gå till basala behov som matportioner 
och hygienartiklar och övernattningsplats. Men 
även till logistiska behov som transportering till och 
från gränsen, hjälp med dokument och något så 
enkelt, men viktigt idag, som sim-kort till telefoner. 
Utöver det går det även till traumabehandling för 
både barn och vuxna, i form av både material och 
terapi.
 Använd bankgironr: 337-4972 eller Swish 123 269 
26 71 och märk med Ukraina.
Vi får också vara med och be för Ukraina i guds-
tjänster och enskilt.

TAKLAG(NING)SFEST 
Vi behöver reparera taket mellan kyrksalen och lilla 
salen. Det kostar ju en del så nu får vi vara med 
och ge en extra gåva via de konton vi har i för-
samlingen. Märk gåvan med ”Tak”.
Lördag 8 oktober avslutar vi insamlingen med stor 
Taklag(ning)sfest. Vi återkommer med mer information.

FÄRDVÄG

LÄNGTAN
HOPP
ENGAGEMANG

Under våren och hösten
arbetar vi tillsammans
med att forma färdvägen
för församlingens framtid. 

Foto: Bildmakar’n, Ljungby

FÄRDVÄG
Längtan, hopp, engagemang - nu ritar vi upp 
färdplanen. I december träffades vi till en inspi-
rationsdag med församlingen. Tillsammans med 
Daniel Åkerblad, församlingsutvecklare i Region 
Öst, pratade vi om glädje och utmaningar i för-
samlingen.
 Under våren och hösten fortsätter vi att tala med 
varandra om vad vi längtar efter, vad vi hoppas 
på med församlingen och hur vi skapar engage-
mang. Vi följer Equmeniakyrkans koncept för för-
samlingsutveckling. Det heter Färdväg och följer en 
plan som är upplagd på tre år. 
 Vi startar med två samlingar i vår, där den arbets-
grupp som utsetts till att leda arbetet träffas till-
sammans med styrelsen. Första träffen hölls 29 
mars, nästa är planerad till 26 april. Vi har en dialog 
om hur färdvägen ser ut i vår församling, vilka 
drömmar och mål vi har och hur vi vill gå vidare.
I september är det dags för hela församlingen att 
träffas och samtala kring samma frågor. Daniel 
fortsätter att leda oss i det långsiktiga arbetet att 
forma framtidens församling.
 Nu startar vi! Vi ber och arbetar, tillsammans ritar 
vi upp färdplanen för Equmeniakyrkan i Ljungby!

INSAMLING EQUMENIAKYRKAN SVERIGE
I gudstjänsten söndag 24 april har vi insamling till 
Equmeniakyrkans arbete i Sverige. Trots att det är 
krig i Europa arbetar Equmeniakyrkan vidare. Inte 
minst just nu behöver evangelium, hopp och ljus 
delas genom att vara kyrka, erbjuda möten mellan 
människor och med Gud själv. 
 För detta arbete behöver vi varandra, vi behöver 
tillsammans ta ansvar för varandra och helheten 
så att lokala församlingar som behöver stöd kan 
få det. Med din gåva är du med och stöttar vårt 
gemensamma, nationella arbete som skapar 
resurser för våra församlingar. Oavsett hur stor 
eller liten den är. Det nationella arbetet inkluderar 
församlingsutveckling, utbildning, musik, migra-
tionsarbete, evangelisation, församlingsgrundande 
och så mycket mer. Varmt tack för att du är med 
och bidrar!
 Du kan använda församlingens bankgironr: 337- 
4972 eller Swish 123 269 26 71 och märk med Sverige.

KVINNOFRUKOST
Lördag 2 april var det Kvinnofrukost och 57 deltagare  
fick lyssna till Brita Bolmenäs, pastor i Värnamo, som 
berättade om att  alla är normala tills man lär känna 
dem – om det där knepiga att vara människa.

Scouterna hade en utedag med föräldrarna vid 
Ljungsjön. Tipspromenad, lekar och wokad mat.


