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Dessutom hittar du kalender för januari-mars 
2016 för Equmeniakyrkan Ljurhalla och 
Equmeniakyrkan Skogsbygden. 

ALLA BARN se hit!

I tidningen finns information från Equmeniakyrkan Ljurhalla, Equmeniakyrkan Skogsbygden och Equmenia Ljurhalla

Mer information finns även på ljurhalla.se

Tema Medmänsklighet

Välkomna på Barnmöte i Sporthallen 
lördagen den 27 februari klockan 15 till 
17. Kompisbolaget kommer och det blir 
fika och aktiviteter. 

Håll ögonen öppna för mer information 
när det närmar sig!



Alla är vi mänskliga. Vi har förmågan att visa kärlek och omsorg om andra 
människor. Att vara sant medmänsklig är ett av våra absolut viktigaste uppdrag 
som människor. Medmänsklighet sammanfattas i den gyllene regeln ”Allt vad 
ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”. 

Samtidigt är vi mänskliga ur det perspektivet att vi inte är fullkomliga, det är 
mänskligt att fela brukar vi säga. Rädsla och egoism kan leda till att vi blir 
omänskliga och tappar bort kärleken. Bibeln säger: ”Det skall du veta, att i de 
sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig 
själva och på pengar…”

Vi är alla mänskliga, men alla har ett val: Att bli medmänskliga eller 
omänskliga. Vi i Equmeniakyrkan i Ljurhalla väljer att kämpa för 
medmänskligheten. Hoppas du vill vara med oss.
”Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda 
gärningar, och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar 
göra, utan uppmuntra varandra...”

/Tomas Arvidson, pastor

Mänskligt

Barn på flykt, barn utan hem
Jorden står i brand! Det är fler väpnade konflikter än 
någonsin tidigare i historien och vi upplever just nu 
en av de svåraste flyktingkatastrofer som världen 
någonsin har skådat. I västvärlden står vi i våra 
trygga, ombonade hem och tittar på när människor 
gör allt för att rädda sina liv. Dessa människor flyr 
inte från fattigdom, de flyr för att det inte finns något 
annat alternativ. Målet är att få andas ut, känna sig 
trygga och åter bygga upp något sorts liv.

Miljontals människor är på flykt, fördrivna från hus 
och hem och de flesta har inte mer än kläderna på 
kroppen om ens det. Av alla dessa miljoner så är det 
ett fåtal som kommer till oss i Sverige. Enligt 
Migrationsverkets beräkningar så tror man att siffran 
kommer att stanna på 190 000 personer. De flesta 
som kommer är från Syrien, Afghanistan, Irak, 
Eritrea och Somalia. Att vi står inför väldiga 
utmaningar är det ingen som har kunnat undgå. Var 
ska alla bo, hur skall sjukvården klara av alla sjuka 
och skadade, var ska alla jobba och var ska de gå i 
skolan?

Många ser invandringen som roten till det onda men 
utan den så kommer Sverige inte att klara en åldrande 
befolkning med allt för få unga som ska driva runt 
välfärdssystemet. Att det har fötts alldeles för få barn 
sedan slutet av 90-talet kommer att synas ordentligt 
om cirka 20 år. Barnen räcker inte till för att som 
vuxna bemanna den offentliga servicen inom vård 
skola och omsorg.

Sverige är dock inte ensamt med detta problem men i 
Europa är det faktiskt så att det är Sverige och 
Tyskland som kommer att klara sig bäst på grund av 
vår generösa flyktingpolitik. Vi har nu fått en otrolig 
möjlighet att förbättra vårt lands framtid. Massor av 
välutbildade och arbetsföra människor kommer nu hit 
och är beredda att arbeta hårt för att skapa en ny 
framtid för sig och sin familj. Det är inte slumpen 
som har fört dem hit, de har valt Sverige. De vill bli 
en del av och bidra till vårt land. Ryktena säger att 
här finns trygghet, frihet och solidaritet. Här är alla 
lika mycket värda, här har alla samma möjlighet 
oavsett bakgrund. Här finns medmänsklighet.



Möt ungdomsledaren 

                                 Mikaela!

Vem är du? 
Jag är en glad tjej på 21 år som tycker om att baka och 
laga mat, umgås med vänner och dansa. På gymnasiet 
utbildade jag mig till kock och jag har jobbat som 
servitris. Förra året började jag på bibelskola i 
Jönköping eftersom jag ville lära mig mer om bibeln 
inför en framtida roll som ungdomsledare. 

Var träffar vi dig som ungdomsledare?
Nu jobbar jag som ungdomsledare i Equmeniakyrkan i 
Ljurhalla tillsammans med ett fint gäng ideella ledare. 
Jag är med i scouterna, fredagscafé och 
konfirmationsläsningen, men ni kan se mig i andra 
verksamheter och sammanhang med. 
 
Vad är medmänsklighet för dig?
Medmänsklighet för mig är att bry sig om andra, att 
finnas som ett stöd för dem som behöver det. Det är ett 
väldigt stort begrepp och jag tänker att det kan innebära 
olika saker i olika sammanhang. Att vara medmänsklig 
i mitt arbete med barn och unga kan innebära att jag 
försöker se alla, att uppmuntra dem som behöver det 
och att lyssna när någon behöver prata.

Under de senaste åtta åren har vi haft flyktingbarn 
boende i vår familj. Hos oss har de fått en fristad,
och en möjlighet att blomstra och integreras i 
Sverige. Dessa barn har vuxit upp sida vid sida 
med våra egna och blivit en självklar del av vår 
familj. De har gett oss alla en stor kulturförståelse 
och berikat vårt liv. Med stolthet kan jag säga att 
alla barn som tidigare bott hos oss i dag är 
produktiva samhällsmedborgare. De flesta jobbar 
inom vården, betalar skatt och räknar sig som 
svenskar. Eller så är de i utbildning för att i 
framtiden kunna bidra till samhället och kunna 
försörja sig själva. 

Jag är stolt över alla mina barn oavsett om de är 
mina biologiska eller om jag fått dem från andra 
desperata föräldrar som sänt sina barn över halva 
världen för att de ska bli trygga. Jag har förstått att 
många svenskar är rädda för dessa barn och vad de 
för med sig i sin kulturella ryggsäck. Vad jag inte 
förstår är då varför inte fler istället öppnar sina 
hem och hjälper dem integreras in i det svenska 
samhället? Vi behöver fler familjehem och inte fler 
barnhem som det är nu. Jag känner att vi sviker 
dessa barn och inte ger dem den bästa möjligheten 
att integreras i Sverige. Vi i Sverige borde ta emot 
dessa barn med vördnad. De är en gåva dyrbarare 
än guld. Vi har fått framtiden!
                                                    /Yasmine Tegelaar
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Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. 
I vår familj har vi valt att fokusera på att hjälpa 
barnen. Dessa våra minsta, de värnlösa och svaga. 
Jesus säger ”det du gjort för en av mina minsta det 
har du gjort mot mig”. Det är ett bibelord vi har 
gjort till vårt.

Av alla flyktingar som kommer så är cirka 10% 
ensamma barn. De kommer utan vårdnadshavare
och vissa är så små som 7-8 år. En del har kommit 
ifrån sina föräldrar på vägen men det stora fler-
talet har blivit skickade av sina föräldrar, skickade 
för att undgå döden. Dessa föräldrar skickar det 
dyrbaraste de har, de skickar framtiden till oss i 
Sverige. Det är med en förhoppning om att kunna 
rädda sin son eller dotter. Det är inte hjärtlösa 
föräldrar som överger sina barn utan föräldrar som i 
kärlek, omsorg och omtanke vill skydda sina barn 
och ge dem en bra framtid. Det är därför som de 
sänder det värdefullaste de har på den farliga resan 
till oss i västvärlden.
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I år är det 25 år sedan Ljurhalla Missionskyrka, 
bokstavligen, fylldes från golv till tak av matpaket, 
hygienartiklar och oräkneliga säckar med kläder. Allt 
sorterades och märktes upp för att sedan skickas till 
Ryssland. I Gudstjänsten 1:a advent 1991 medverkade 
pastor Anatolij Redin från den lilla församlingen i Ryazan 
som ansvarade för distributionen av hjälpen. Han följde 
sedan med konvojen hela vägen (200 mil, enkel resa) från 
Ljurhalla till Ryazan, som ligger 20 mil sydöst om Moskva.

Det här blev den första i raden av en mängd sändningar av 
humanitär hjälp i ett samarbete mellan Ljurhalla och 
Ryazan. Men det blev även ett påtagligt tecken på en 
vänskap mellan människor. Det började med ett brev som 
skickades till en adress i en stad som man knappt hade hört 
talas om innan, och det har fortsatt. Samarbetet har 
förändrats och utvecklats, både i Ryazan och i Ljurhalla. 
Det har varit besök hos varandra i olika konstellationer. 

I september 2015 genomfördes en resa med buss från 
Ljurhalla till Ryazan. En resa som kombinerade turism och 
personliga möten mellan människor. 35 svenskar från olika 
håll och sammanhang deltog. Efter en resa över Östersjön, 
via Helsingfors och Finland, kom man fram till S:t 
Petersburg. Det blev en hel dags turistande med två 
svensktalande guider och många stora intryck i Rysslands 
förra huvudstad. Efter en natts resa i bussen kom man fram 
till Ryazan som ändå var resans huvudmål.

  

Drygt tre intensiva dagar med många djupa intryck följde. 
En och samma dag kunde börja med ett besök i den ryske 
poeten Jesenjins hem och följas av ett besök på ett 
barnhem, där man fått det mycket bättre materiellt (bl.a. 
med stöd från Ljurhalla) men med en stark längtan efter ett 
normalt hem och en stabil familj. Den dagen avslutades 
med en ”svensk afton” där de ryska vännerna fick prova på 
delar av det svenska Smörgåsbordet.  En kort introduktion 
av svenska seder kring jul, påsk och midsommar inledde 
och sedan fick alla smaka på sill, Janssons frestelse, 
julmust och annat som tillhör.

25 år av vänskap
19 Lördag 18.00 Julkonsert i Tångahallen

20 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Tomas Arvidson, Stina Krantz 
Servering

24 Julafton 23.00 Midnattsgudstjänst
Tomas Arvidson
Alice & Jonatan Marinder

27 Söndag 15.00 Missionsgudstjänst
Westerdahl, Brunnegård
Internationella rådet
Servering
Kollekt till mission i andra länder

3  Söndag 10.00 Gudstjänst 
Tomas Arvidson

                   Servering

9 Lördag 18.00 Grötfest

10 Söndag 18.00 Tid för andrum
Se notis sidan 7 för mer information

12 Tisdag 18.30 Alpha-kurs

17  Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Tomas Arvidson, Nårungakören

                   Servering

18  Måndag19.00 Ekumenisk bön 

22  Fredag LivgivAnde Gemenskapshelg 
23  Lördag LivgivAnde Gemenskapshelg 

24  Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Asklanda/Ornunga 
Jan Davidsson 
Evert Hedin med vänner

                   Servering

31 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Håkan Oscarsson 
Alice Marinder m.fl.

                   Servering

Equmenias verksamheter barnsång, 
söndagsskola, scout, ungdomskör och 
fredagscafé startar i januari.  Se mer 
information om verksamheten på 
www.ljurhalla.se där vårens program 
kommer att publiceras.
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Den svenska äpplepajen var god.

December

http://www.ljurhalla.se/


Februari
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En dag tillbringades 8 mil från 
Ryazan. En slöjdskola för unga 
människor, från 13 år, uppvisade 
en fascinerande mångfald av 
alster i trä och textil. 

En bit därifrån hade ungdomarna 
som bor i församlingens Transit-
hem dukat upp en måltid i det 
fria. Det var viktigt för dem att 
visa sin tacksamhet för allt stöd 
de får från Sverige och Ljurhalla 
och de ville gärna visa sin upp-
skattning på detta sätt.

Det som ändå gjorde störst intryck och som det talades 
mest om på hemresan och efteråt, var besöken i hemmen. 
Alla var inbjudna och fick dela gemenskapen i vanliga 
ryska hem. Några hamnade i stora hyreskomplex och 
andra i små ”Datjor” ute på landet men alla fick med sig 
nya erfarenheter och upptäckter av att vi är människor 
allesammans. Vi har olika språk, men samma känslor. Vi 
har olika kulturer, men samma glädjeämnen och 
vardagsbekymmer. 

Utbytet mellan Ljurhalla och Ryazan har varat i nästan 25 
år och är fortfarande väldigt intensivt. Man bygger 
vänskapsrelationer på olika nivåer och i olika åldrar. På 
senare år har det varit fotbollsläger och 2016 är det ännu 
ett sådant i Ryazan och om allt går enligt planerna, 
kommer en grupp från Ryazan till Ljurhalla i advent.
                                                              
                                                               /Sören Magnusson

2 Tisdag 18.30 Alpha-kurs

7 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Sören Magnusson 
Nårungakören
Servering

13 Lördag 16.00 Årsmöte
Servering

14 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard/ 
Årshögtid
Tomas Arvidson 
Gunno Marinder
Servering

16 Tisdag 18.30 Alpha-kurs

20 Lördag 17.00 Konsert i Equmeniakyrkan 
Vårgårda 
Korsdraget/Korsband

21 Söndag 10:00 Gudstjänst för alla åldrar
Jennyz 
Servering

18:00 Tid för andrum 
Se notis sidan 7 för mer information

27 Lördag 15.00 Barnmöte i Nårunga sporthall
Kompisbolaget 
Servering

28 Söndag 10.00 Gudstjänst
Tomas Arvidson
Alice Marinder med flera

Equmenias verksamheter barnsång, 
söndagsskola, scout, ungdomskör och 
fredagscafé startar i januari.  Se mer 
information om verksamheten på 
www.ljurhalla.se där vårens program 
kommer att publiceras.
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Equmeniakyrkan Ljurhalla har för andra året i rad 
deltagit i Aktion Julklappen som innebär att människor 
runt om i Sverige skickar julklappar till barn i östra 
Europa. Bakom kampanjen står Läkarmissionen, en 
hjälporganisation som arbetar för att förändra framtiden 
för utsatta människor. Julklapparna delas ut där de 
behövs som bäst, till barn på sjukhus, i skolor, på 
barnhem och till barn i fattiga familjer i Rumänien, 
Georgien, Ukraina och Moldavien. Sedan 1998 har nära 
490 000 barn fått julklappar genom Aktion Julklappen. 
Syftet med kampanjen är att ge barn som inte har så 
mycket en gladare jul och att låta människor i Sverige 
få uppleva glädjen av att ge en gåva. 

Genom Equmeniakyrkan Ljurhalla har man kunnat delta 
på två sätt, genom att skänka pengar som sedan använts 
till att köpa in julklappar eller genom att själv köpa och 
slå in julklappar. Varje paket har samma innehåll för att 
det ska bli rättvist för barnen, rit- och skrivmaterial, 
tandborste, tandkräm, tvål, reflex, tablettask och en 
personlig hälsning. Förra året skickades 130 paket från 
Equmeniakyrkan Ljurhalla och i år kommer minst lika 
många paket att skickas. Tack till alla som hjälpt till!

 Mars
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Aktion julklappen

1 Tisdag 18.30 Alpha-kurs

6 Söndag 10.00 Gudstjänst
Tomas Arvidson 
Josef Tingbratt
Servering

13 Söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar
Evelina Karlsson & 

                   Marcus Filipsson
Servering

15 Tisdag 18.30 Alpha-kurs

20 Söndag 10.00 Gudstjänst
Håkan Oscarsson
Kristian Olsson
Insamling till Equmeniakyrkans 
mission i Sverige

24 Torsdag Skärtorsdag
18.00 Tid för andrum
Ekumenisk gudstjänst
Se notis sidan 7 för mer information

25 Fredag 10.00 Långfredagsgudstjänst med 
nattvard
Tomas Arvidson
Tomas Fredin

27 Söndag 10.00 Påskgudstjänst
Tomas Arvidson
Nårungakören
Servering

31 Torsdag 18.00 Ekumenisk samling i 
Nårunga kyrka
Tomas Sjödin

Aktion Julklappen. Barn hjälper barn. Barnen i 
Söndagsskolan i Equmeniakyrkan Ljurhalla hjälptes 
åt att slå in paket som skickas till barn i östra Europa.
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Equmeniakyrkan Skogsbygden
 

Januari
17 Söndag 15.00 Gudstjänst Börje Kraft talar och sjunger
27 Onsdag   16.00 Församlingens årsmöte

Februari
6 Lördag 16.00 Lördagscafé Skivor efter kaffet, 

          Kjell Sandblom
28 Söndag 15.00 Gudstjänst, 

          Sören Magnusson, Helena och Claes Ling

Mars
6 Söndag 15.00 Gudstjänst
7 Måndag   15.00 Symöte
13 Söndag 15.00 Gudstjänst
28 Måndag 15.00 Annandag Påsk – Gudstjänst

Kjell Norberg  och Peter  Davidsson

Equmeniakyrkan Ljurhalla = 
församlingen, tidigare Missionskyrkan

Equmenia Ljurhalla = 
ungdomsverksamheten, tidigare SMU

Numera går det att hitta Equmenia 
Ljurhalla på Facebook! I den öppna 
gruppen "equmenia Ljurhalla" kommer 
information kring våra verksamheter och 
andra happenings i trakten att läggas 
upp. Bli medlem nu och få lättillgänglig 
information. 
 

Equmenias verksamheter barnsång, 
söndagsskola, scout, ungdomskör och 
fredagscafé startar i januari.  Se mer 
information om verksamheten på 
www.ljurhalla.se där vårens program 
kommer att publiceras

Se även annons och predikoturer i Alingsås Tidning. 
Vid förfrågning om symöte ring Birgitta Eriksson 
telefon 91048 eller Ulla Johansson telefon 91023. 

Nästa nummer av Inblick kommer i juni. Där emellan 
kommer programbladet för april, maj och juni.

Equmeniakyrkan Ljurhalla finns nu på Facebook. Gå 
med i gruppen Equmeniakyrkan Ljurhalla för att få mer 
information om vad som händer i kyrkan.

Notiser Equmeniakyrkan Ljurhalla

Årshögtid 13-14 februari
Equmeniakyrkan Ljurhalla firar sin årshögtid 13-14 februari. 
Församlingens medlemmar kallas till årsmöte på lördagen 13 
februari kl 16.00 och därefter välkomnas alla till högtids-
gudstjänst på söndagen kl 10.00. 

Tid för Andrum
En gång i månaden, vanligtvis på söndagskvällar, är det ”tid 
för andrum” som är en ny gudstjänstform där man bara får vara 
för att hämta andan. Större delen av kvällens knappa timme 
lyssnar man på musik och under tiden finns några stationer för 
dem som vill med nattvard, ljuständning, förbön etc.

84 dagar med Apostlagärningarna
Från nyår till påsk rekommenderar vi dig att läsa 
Apostlagärningarna. Vi har delat upp boken i 84 delar 
- ett litet avsnitt för varje dag. De flesta predikningar kommer 
att ta upp något från veckans läsning. Bibelläsningsplanen 
finns för avhämtning i kyrkan eller att ladda ner på vår 
hemsida .

Tomas Sjödin till Nårunga

Den 31 mars kl 18 får vi besök av 
Tomas Sjödin, välkänd författare, 
pastor och sommarpratare. 

Samlingen är ekumenisk och äger 
rum i Nårunga Kyrka.

bild

http://www.ljurhalla.se/


Vägen slingrar sig som alltid stilla och välbekant 
mellan Ljurhalla och Asklanda. Jag är på väg till ett 
samtal med Magnus Malm. Hans senaste bok har 
titeln Som om Gud inte finns (Artos & Norma 
bokförlag, 2015). Den handlar om sekularisering, som 
för Magnus innebär ”relationernas gradvisa 
sönderfall: till Gud, till oss själva, till varandra, till 
skapelsen”. 

Pia växer upp i en kristen församling. Efter utbildning 
har hennes kristna tro inte bara flagnat utan också 
avvecklats i mötet med en annan världsbild. I sin 
församling har hon lärt sig, att stora delar av världen 
ligger utanför Guds inflytande. Gud är inte intresserad av 
miljöfrågor, av genusteori etc. Gud är intresserad av det 
vi gör i kyrkan, det inre livet. Hon är helt handfallen, när 
hon sätter sig på en föreläsning och möter en smart 
genomgång av någon modern teori. Hon har hört tusen 
predikningar, men inget har förberett henne på detta. 
Världsbilder? Kristen världsbild? Pia ger upp utan strid.
Hon sekulariserades av kyrkan – inte av universitets-
världen. Hon hade inga verktyg. Gud hade blivit margi-
nell och irrelevant. Pia släppte sin tro eller kanske levde 
hon i två världar. Hon ställde upp ibland i verksamheten, 
klarade av samvetet. 

Magnus menar att världen bara kan sekularisera en kyrka 
som först har sekulariserat sig själv. Kyrkan sekulariserar 
saltet. Sedan trampas det ned. Den tar det första steget i 
en pardans, i ett samspel. I denna dans har kyrkan ett 
primärt ansvar. 

Spelet i kyrkan mellan de liberala och de konservativa är 
belysande. Det klassiskt liberala är att ge sig på kyrkans 
centrala bekännelse. Är det så säkert att Jesus uppstod? 
Måste vi tolka det så bokstavligt att han föddes av en 
jungfru? Det viktiga är vad det säger oss idag. Men – alla 
de där intressanta omtolkningarna är en slags erodering 
av sådant som kristna människor i alla tider uppfattat 
som omistliga, som trons kärna. Den konservativa 
falangen säger att detta måste vi slå vakt om, detta kan vi 
inte ändra på. Däremot så sekulariserar man allt annat. 
Har Gud verkligen något med miljöfrågor och ekonomi 
att göra? 

Om saltet mister sin sälta

Postadress
Equmeniakyrkan Ljurhalla, 447 94 VÅRGÅRDA
Telefon 0322-66 01 59

Ordförande Equmeniakyrkan Ljurhalla
Fredrik Wigell, 070-288 01 59
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Birgitta Eriksson, telefon 0322-910 48

Ordförande Equmenia Ljurhalla
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Pastor & församlingsföreståndare
Tomas Arvidson
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pastor@ljurhalla.com

Diakon
Håkan Oscarsson 
070-223 95 66
diakon@ljurhalla.com

Ungdomsledare 
Mikaela Johansson, telefon 070-745 91 92 
ungdomsledare@ljurhalla.com

www.ljurhalla.se
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Bertil Jonsson
Elin Karlsson
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Kristina Stålberg 
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 De liberala och de konservativa samverkar ganska 
bra! De ser skenbart ut som varandras motsatser och 
lever av den andres motbild. ”Vi är inte sådana”! I 
praktiken sekulariserar de varsin bit. De liberala ger 
sig på trons centrum. De konservativa tenderar att ge 
sig på alla andra frågor, med noll koppling till 
evangeliet. Detta blir väldigt tydligt i den amerikanska, 
kristna högern. Enligt Magnus är det sedan öppet mål 
för världen att fortsätta sekulariseringen. 

I denna process spelar det postmoderna tänkandet en 
avgörande roll. Frågan om den kristna trons sanning är 
inte längre viktig. Tron är mer en fråga om individuell 
smak än om allmän giltighet. Kristen evangelisation 
och mission blir inte bara onödig utan en direkt 
oförskämdhet. Tanken på sanning uppfattas som 
exkluderande och det är det fulaste man kan vara i en 
postmodern kyrka. Ingenting är sant eller falskt. 
Återvändo? Magnus menar att uttrycket ”omvänd er” 
är struket i den postmoderna kyrkan. Gudsbilden 
förändras efter tidens krav. 

”Att vända sig till Gud är att låta honom forma livet på 
sina egna villkor”, både känslomässigt, moraliskt och 
intellektuellt. En människa kan också fråga sig vad 
som berör, som väcker tillit på nytt – även utan att 
kräva det rationella vetandets bevis. En människa kan 
vara disponibel och beredd att lyssna. En människa 
kan bestämma sig för att ha ett någorlunda öppet 
hjärta.

                                                            /Bertil Jonsson
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