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FUNDERINGAR av Torgny Johansson, pastor
Det är mycket elände nu. Det matas vi med från alla möjliga håll. Det är både sant 
och inte sant. Beror lite på var vi finns och är i tillvaron, världen och tiden. Jag kan 
ha fel (skrev han ödmjukt) men jag tycker mig se när jag läser Nya Testamentet att 
Jesus väldigt sällan beskrev sin samtid och sammanhang som eländigt. Jag tror nog 
att om vi skulle kastas in i det verkligen skulle tycka och känna det som eländigt. 
Men Jesus berättar, visionerar, gestaltar, lever och älskar ett budskap som handlar 
om ett Guds Rike som är nära. Om en Gud som älskar världen och människorna 
och vill den och de allt gott. Om en Gud som ger sig in i kamp mot allt det som vill 
förstöra och som genom ett kors och en uppståndelse visar på livets och kärlekens 
seger över allt ont och eländigt. Om att Gud genom sin Ande finns hos oss som en 
kraft i vår vardag när vi matas med att det är eländigt. Om att förlåtelse och förso-
ning är möjlig. 
När vi känner att det är eländigt så hjälper han oss att möta vår omvärld och sam-
tid med den kraften och kärleken till förändring och förvandling hos oss själva och 
vår omgivning. Kring detta möts vi i Equmeniakyrkan Ljungby i allt var vi gör. Du är 
välkommen att vara med!

”Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende son, för att de som tror på 
Honom inte ska gå under utan ha evigt liv” /Johannes 3:16
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Program oktober - december
OKTOBER
Lördag 1  09.00 Kvinnofrukost. 
 Gunnel Noreliusson, Mullsjö.
Söndag 2 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av ACK.
Tisdag 4 18.30 Rastplats Ljungby – vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar nattvard.
Onsdag 5 14.30 Konfirmanderna.
 18.00 Scout i Näs.
Lördag 8 16.00 Taklagningsfest. 
 Joy Singers m.fl.
Söndag 9 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson. 
Onsdag 12 14.30 Konfirmanderna.
 18.00 Scout i kyrkan.
Söndag 16 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Kenneth Hallengren. 
 Församlingsmöte.
Tisdag 18 18.30 Rastplats Ljungby – vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar nattvard.
Onsdag 19 14.30 Konfirmanderna.
 18.00 Scout.
Söndag 23 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Scoutinvigning.
Tisdag 25  18.30 Bönegruppssamling.
Onsdag 26 14.30 Konfirmanderna.
 18.00 Scout.
Söndag 30 10.00 Gudstjänst. Violet Andersson. 
 Sång av Robert Johansson.

NOVEMBER
Lördag 5  10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Julia Sundin. Ljuständning 
 till minne av de som avlidit under året.
Söndag 6 18.00 Sånggudstjänst. Bengt Birgersson,
 Torgny Johansson, Gudrun Olsson 
 och Anette Johansson.
Onsdag 9 14.30 Konfirmanderna.
 18.00 Scout.
Lördag 12 09.00 Kvinnofrukost. Lena Jahnsén. 
 Demensens olika ansikten.
Söndag 13 10.00 Gudstjänst. Nattvard. Torgny 
 Johansson. Sång av Krister Kinhult 
 och Torgny Johansson.
 Församlingsmöte.
Tisdag 15 18.30 Rastplats Ljungby – vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar nattvard.
Onsdag 16 14.30 Konfirmanderna.
 18.00 Scout.
Söndag 20 10.00 Gudstjänst. Violet Andersson. 
 Sång av Robert Johansson.

Onsdag 23 14.30 Konfirmanderna.
 18.00 Scout.
Söndag 27 10.00 Gudstjänst. Första advent. 
 Torgny Johansson.
Tisdag 29 18.30 Rastplats Ljungby – vi läser 
 Apostlagärningarna, samtalar och 
 firar nattvard.
Onsdag 30 14.30 Konfirmanderna.
 18.00 Scoutavslutning.

DECEMBER
Söndag 4 10.00 Gudstjänst. Nattvard. 
 Torgny Johansson.
Onsdag 7 14.30 Konfirmanderna
Söndag 11 10.00 Gudstjänst. Torgny Johansson. 
 Sång av Jacob Wide.
Söndag 18 10.00 Gudstjänst. Julens sånger. 
 Torgny Johansson.
Julafton  10.00 Julbön. Torgny Johansson

KVINNOFRUKOSTARNA
1 oktober kommer Gunnel Noreliusson, pastor i Mullsjö 
och temat är: Det goda mötet-möten som berör.
12 november lyssnar vi till Lena Jahnsén, sjuksköterska 
Ljungby. Temat är Demensens olika ansikten.

Kl. 09.00 börjar det och kostar 60 kronor. Anmäler 
gör man på lista i foajén, på telefon 0372-137 45 
eller epost: anmalan@ljungbymissionskyrka.se

Ta med en vän, ät god frukost och lyssna till 
intressanta föredrag!

FÖRSAMLINGSMÖTEN
Söndag 16 oktober och söndag 13 november är det 
församlingsmöte efter kyrkkaffet!

Räkafton Lördag 19 oktober
17.00 Musikaliskt fyrverkeri 
– konsert med familjen Hellgren
18.00 Räkbuffé 
Pris 250 kr 
Anmälan senast 15 oktober 073 963 39 61 eller 
info@hjortsbergagarden.se

VÄLKOMMEN!



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: magnus.olsson.77@gmail.com

FÄRDVÄG
Är rubriken för församlingsutveckling i Equmenia-
kyrkan, så också hos oss i Ljungby.
Processen är i full gång tillsammans med Daniel 
Åkerblad, församlingsutvecklare i Region Öst av 
Equmeniakyrkan. Ett fyrtiotal var samlade söndag 
den 4 september och samtalade om styrkor, svag-
heter, hot och möjligheter för vår församling. Det 
som sades och skrevs ner denna dag tas nu med 
av gruppen som arbetar tillsammans med Daniel 
in i det fortsatta arbetet.
 Ett första resultat är en inbjudan till alla som vill 
vara en del av en bönegrupp till en första samling 
Tisdag den 25 oktober kl. 18.30. Kan du inte den 
kvällen, men vill var med i en bönegrupp, så hör 
av dig till pastor Torgny Johansson.

NYA KONFIRMANDER
14 nya konfirmander har vi glädjen att vara till-
sammans med under det närmaste året. Vi träffas 
på onsdagar. Som vanligt numera fantastiskt 
servade av ett antal damer med fika varje gång. 
Nu får vi tillsammans ta hand om dem och deras 
familjer på allra bästa sätt.

KOLLEKT!
Ett stort Tack och fantastiskt roligt att så många vill 
vara med och ge till vårt arbete i Equmeniakyrkan 
Ljungby. Kontanthantering har ju blivit lite krångligt 
och kostsamt men vi samlar fortfarande in kontanter  
som utgångskollekt i samband med gudstjänsterna. 
Men det bästa är att använda vårt bankgiro 
337-4972 eller vårt bankkonto i Swedbank: 
8169-5 304.453.110-5. Det går också bra att använda 
din mobiltelefon och Swish-numret är 123 269 26 71.

TAKLAG(NING)SFEST LÖRDAG 8 OKTOBER 16.00
Taket är nästan klart och summan hamnar på 
omkring 275.000 kr. Det vill vi uppmärksamma 
med en fest då vi också får vara med och ge till 
kostnaderna. Det blir mat, tårta, konsert med Joy 
Singers, lotterier och mera. Alla är välkomna!

SCOUTHAJK
I början av september samlades kårer från Ljung-
by, Jonsboda, Vittaryd, Hånger, Vaggeryd, Värnamo 
och Åtvidaberg för traditionsenlig hajk på Sundet. 
Det var de äldre scouterna som övernattade i tält. 
De fick lyssna på en föreläsning om mobbing, lika 
värde och vänskap. Därefter gick scouterna en 
spårning. Efter två nätter i tält var hajken slut.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen börjar snart sitt arbete inför det år 
som kommer. Eventuella avsägelser sker till dem 
senast den 1 december. I årets valberedning Åke 
Petersson, Barbro Frindberg, Inga-Maj Rönnlund 
och Carina Svensson. Det går också bra att berätta 
för dem vad man kan hjälpa till med och vilken 
uppgift man är intresserad av i Equmeniakyrkan 
Ljungby.

UTESTÄDNING 29 OKTOBER 09.00
Traditionell utestädning då vi putsar, sopar och 
fixar med det som finns runt kyrkan.

MATCHVÄRD
Första advent är Equmeniakyrkan matchvärd 
på IF Troja/Ljungbys match mot Borås.
Vi finns med i programbladet och i information 
under matchen och vi utser matchens lirare i de 
båda lagen. Vi äter i restaurangen och har våra 
platser där hela matchen. Ta med några vänner 
och kom med själv på hockeymatch och gemen-
skap. Samling 14.30, matchen startar 16.00
Biljetter bokas hos Torgny Johansson.

Equmeniakyrkan lördag 8 oktober kl . 16-19
Scouterna bjuder på wook på torget framför kyrkan.

Konsert med Joysingers
Vi berättar om insamlingen till taklagningen

Kaffe och tårta i församlingssalen
Välkommen!

TAKLAG(ning)SFEST
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SCOUTERNA PÅ LÄGER
Ett gäng på 9 scouter och 5 ledare åkte till lägret 
Upptäckten utanför Borås, närmare bestämt Tämta. 
Lägret varade från 30 juli till 5 augusti. Det var ca 
1800 scouter från 10 år och uppåt med på lägret. 
Lägret invigdes med ett stort lägerbål och följande  
dagar fylldes med projekt som hade scoutmetoden  
som tema. Tisdagen var spårningsdag och det 
fanns flera stationer med kluriga uppgifter som 
scouterna skulle lösa tillsammans. På torsdagen 
var det marknadsdag och samtliga kårer hade 
förberett någon aktivitet eller ätbart. Utbudet var 
stort och det erbjöds popcorn, brända mandlar, 
chokladhjul, katapulter och annat kul. Under lägret 
fanns det många spontanaktiviteter att göra eller 
så kunde man fika på ett av flera caféer. Det fanns 
även tre olika kyrkor att gå till på kvällarna med 
sång och undervisning. Maten lagade scouterna 
som vanligt själva i sitt kök där de även fick hjälpa 
till med att hämta vatten, hugga ved, duka och 
diska. På fredagen var lägret slut och efter att allt 
hade rivits var det dags för en avslutningsguds-
tjänst. Flaggan halades och scouternas valspråk 
och lösen gavs: Var redo - Alltid redo!


