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FörsamlingsbokenAndra sidan

Vi gratulerar
 12 april
 Lars-Erik Larsson 60 år  

 
 29 april
 Inez Pettersson 97 år

Nårunga-Ljur Missionsförsamling har som målsättning att 
göra Jesus Kristus känd och trodd i bygden.

Ja, nu får man väl säga att 
våren är här!
Efter en lång vinter känns det skönt att slippa 
tjocka kläder och broddade skor, man känner 
sig fri. Våren är också en tid då man gärna 
söker sig ut. Den som har husvagn eller husbil 
plockar fram den ur vinterförvaringen och pla-
nerar, liksom vi som bara har en bil, gärna för 
en liten försmak av semesterresan. Den första 
långa cykelturen känns underbar. 

Men våren är också en stressig tid tycker jag, 
det är så mycket som skall hinnas med. Man har 
många måsten under våren, man ska ta vara 
på allt under den här ljusa tiden. Tids nog får 
man sitta inne.

Oavsett hur vi har det behöver vi tid för vila och 
återhämtning. Jag tror detta är väldigt viktigt 
för oss, att vi tar oss tid till detta. ”Hur skall 
jag hinna detta också, i allt annat som skall 
göras?”, kanske du undrar som står mitt uppe 
i arbetslivets jäkt och stress. 

Ja, det gäller att hitta just det som passar för 
dej och för mej, men det är viktigt att vi tar 
oss den tiden, att vårda. Att vårda inte bara 
vår kropp och vår hälsa, utan också vår relation 
med Gud, han som ger själva livet dess verkliga 
mening. Detta kan vara en bra investering för 
hela vårt liv och dess innehåll. 

Jag skall ge Dej en liknelse.

När vi köper en bil gör vi som regel en stor in-
vestering. Det kostar mycket att ha en bra bil 
och har vi gjort det köpet tror jag vi är ganska 
noga med att vårda och sköta bilen. 

Våra liv är mycket mer värda än en bil.

När min man arbetade använde han ofta lörda-
gen till att tvätta och vårda bilen han använt i 
sitt arbete, som säljare, i veckan som gått. Det 
var viktigt att serva den så att den fungerade 
också nästa vecka, då den skulle föra honom 
ut till olika kunder i landet. 

SMU:s basar
Förhoppningsvis har ni vid detta lag sett inbjudan som följer med 
detta nummer av församlingsnytt. Se det som en personlig inbju-
dan till just Dig - och självklart till alla dina grannar, vänner och 
släktningar. 

Ljurhalla SMU bjuder in till basar
Den årliga basaren, till förmån för Ljurhalla SMU, äger rum i Nå-
runga Sporthall den 31 mars kl 18.00. Det blir lotterier av alla de 
slag och aktiviteter för stora och små. Dansare från God Moves 
uppträder och det finns fika att köpa. Varmt välkomna!

Som vi sköter om vår bil har vi också ansvar 
att sköta om vår relation med Gud. 

För att bilen skall fungera måste vi tanka den 
med bränsle av något slag annars stannar den. 
Vi behöver leva nära Gud, vi behöver fyllas av 
hans energi och kraft för att orka leva våra liv. 
Gud säger så här: Jag älskar dem som söker mig 
och när de gör detta, i det mötet, vill jag göra 
något, jag vill fylla på deras förråd. 

Vi behöver fyllas på för att inte stanna and-
ligt sett. 

Vi tvättar och rengör vår bil så att smutsen inte 
skall få chans att tränga in och skada och för-
störa lacken. Vi behöver be Gud om förlåtelse 
för allt vi säger och gör som på sikt kan skada 
och förstöra vår relation med Gud. Vi är säkert 
inte alltid medvetna om detta, att vi har sagt 
eller gjort orätt, i Guds ögon. 

Därför behöver vi be om förlåtelse, ofta. 

Vi vaxar våra bilar för att få en smutsavvisande 
yta. Detta är en tidskrävande procedur, men vi 
gör detta ändå, för vi vet att det blir ett bra 
skydd för hållbarheten för vår bil. Vi behöver 
leva nära Jesus, i hans närhet har vi ett befriat 
område som ger oss ett bra skydd mot allt som 
vill skada oss i den värld vi lever i. 

Vi behöver söka Jesu närhet aktivt för ett 
hållbart andligt liv. 

Att investera och vårda vårt liv tillsammans 
med Gud, med Jesus och Den Helige Ande är 
det bästa vi kan göra för att få ett hållbart liv. 
Det ger en bra vila mitt i allt som finns runt 
omkring oss. 

Möt våren 2012 med sikte på Jesus som säll-
skap både i vardag som fest, hemma eller på 
resan. Njut av allt det fina Gud har skapat för 
oss alla! 

/Gun Vårhall 

 7 maj
 Ester Andersson 97 år

 19 juni
 Agne Furingsten 60 år
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Notiser

FOTO: STIG GUSTAVSSON

Efterlysning!
Vill du vara en bra förebild?
Vill du lägga grunden till vår församling?
Vill du berätta för barn i vår bygd om Jesus?
Då finns det ett mycket bra erbjudande till 
Dig, du kan få bli söndagsskolledare!

Vi har glädjen att ha många barn i söndags-
skolan just nu och ser att det kommer ännu 
fler till hösten. För att på ett bra sätt kunna 
ta hand om dessa barn och få möjlighet att 
berätta och visa på Jesus för dem skulle det 
behövas fler ledare.

Är du intresserad av detta mycket viktiga 
uppdrag, hör av dig till Lisa Thunberg, tfn 
660140. 

Stor dansuppvisning med 
God Moves Dansskola 
God Moves Dansskola är en stor verksamhet i 
Vårgårda. Namnet i sig är engelska och har fle-
ra olika betydelser på svenska, bl a Gud berör, 
Gud är i rörelse och Gud gör att vi rör på oss. 

Ifrån Ljurhalla finns det medverkande i de 
flesta av dansskolans grupper, i alla från God 
Moves Busis till God Moves Grannies. Försam-
lingen och SMU i Ljurhalla tycker att detta är 
ett bra sätt att möta Gud och stöttar därför 
skolan ekonomiskt. 

För sjunde året i rad kommer God Moves Dans-
skola att bjuda på en stor dansshow på Kultu-
ren i Vårgårda. Den 12e och 13e maj kommer 
dansare från 4 till 74 år återigen att förtrolla 
publiken med alla sorters dansnummer som 
denna gången kretsar kring det stora temat 
Kärlek. 

Förra året skrev 
Alingsås Tidning: 
”Tre fullsatta sa-
longer fick se de 
duktiga dansarna 
(...) Att få en fö-
reställning med så 
många dansnum-
mer och så många 
dansare att flyta 
på är i sig impo-
nerande. Det är 
också den glädje 
och de fantasi-
fulla kläder som 
satte extra färg 
på numren (...) 
var som vanligt ett 
fyrverkeri av dans-
glädje.” 

För mer information om tider och biljetter för 
årets föreställningar är du välkommen att be-
söka hemsidan www.godmoves.se

Nystartade körer
Till mångas stora glädje finns nu fyra körer i 
Ljurhalla missionskyrka. Förutom den etable-
rade Nårungakören finns en barnkör, en ung-
domskör och en kör för de som är 30 +. Nedan 
presenteras de två senare lite närmare. 

Ljurhalla Ungdomskör

Under hösten har ni kanske märkt att en ung-
domskör börjat växa fram i Ljurhalla missions-
kyrka. Med många skratt och massor av skön-
sång under övningarna har det blivit en vana 
för flera ungdomar att gå till kyrkan ungefär 
varannan fredag mellan 18:30 och 19:30 för 
att under skratt värma upp rösterna och sjunga 
kristna låtar. Det är extra roligt att sjunga då 
vi har förmånen att ha ett komp som består av 
piano, bas, elgitarr och trummor.

Jenny och Emma Forsberg är körledare i ung-
domskören och tycker att det är riktigt roligt 
att hålla på med musik. Därför tyckte vi att 
det var dags att starta en ungdomskör i Ljur-
halla. 

Hittills har vi mest övat inför uppsjungningar 
i Ljurhalla missionskyrka. Den 11 mars var vi 
i Brämhult och sjöng och det var något som 
både deltagarna och vi körledare sett fram 
emot!

Sedan en sista sak, alla ungdomar från årskurs 
6 och uppåt är välkomna att vara med och 
sjunga i Ljurhalla ungdomskör. Återstående 
övningstillfällen i vår är 13/4, 27/4 och 11/5. 
Hoppas vi ses!

/Emma Forsberg

Notiser
”Den nya kören” - Ichtys

Vi är några som ofta sjungit ihop i olika kon-
stellationer och vi har länge pratat om att 
starta en kör ihop. Först nu har vi kommit till 
skott. Vi har ju Nårungakören, Barnkören och 
Ungdomskören. Vi kände dock att det behöv-
des en kör för oss lite mitt emellan. 

Ichtys är en kör för oss 30+. Lite på prov ska 
jag säga, då de flesta av oss är småbarnsfö-
räldrar och mer än hälften av kören är sön-
dagsskollärare, så kan vi aldrig vara med alla 
samtidigt. 

Vi träffas för övning ca var tredje vecka ef-
ter gudstjänsten på söndagen i kyrkan och vår 
nästa uppsjungning är sönd 15 april. 

Det känns fantastiskt att få vara med i en för-
samling med fyra olika körer. Genom sången 
och musiken har vi en underbar möjlighet att 
ära och tacka Gud och samtidigt undervisa, 
vägleda och uppmuntra varandra. Den kristna 
sångskatten är outtömlig och en gåva till oss. 
Jag tycker att det ”musikaliska taket” ska vara 
högt i en kyrka. Alla, oavsett nivå på kunskap 
och musikalitet, ska känna sig hemma i sången 
och musiken och få dela den glädje och ge-
menskap som växer fram genom den. 

Vill du vara med i Ichtys? Ring mig: 033-262083. 
Är du intresserad av att vara med i någon av 
de andra körerna så kan jag slussa dig vidare. 
Välkommen!

/Emma Juniliden, körledare

Ichtys – På grekiska betyder ordet fisk, men på 
latin blir bokstäverna en förkortning av Jesus 
Kristus, Guds son, världens Frälsare. Detta är 
en bra sammanfattning av vad vi tror.
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Ljurhalla Missionskyrka Varje söndag samlas vi för att be innan gudstjänsten. Välkommen till bönerummet kl.9.30, där finns plats för fler!

Maj
2 Onsdag 18.30 Scout - Tema
4 Fredag 19.30 Fredagscafé - Hemmagjord filmkväll
6 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Familjen Rydberg, Söndagsskola, Barnvakt, 
 Mötesansvarig Pia Tedefjord Johansson, Nattvardstjänare - grupp 4  
 Se notis sid. 10
  18.00 Bibel och bön i kyrkan
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

9 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
11 Fredag 18.30 Övning ungdomskören 
  19.30 Fredagscafé - Emmas hemmakväll hos 
   Jonatan
12 Lördag 10.30 Barnsång 
13 Söndag 10.00 Kan det gamla ge något nytt
  Göran Holmberg, Nårungakören, Söndagsskola, Barnvakt,
 Servering, Mötesansvarig Håkan Oscarsson

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

16 Onsdag 18.30 Scout - Tema
20 Söndag 10.00 Söndagsskolans avslutning
 Pia Tedefjord-Johansson, Söndagsskolbarn och lärare, Servering, 
 Se notis sid. 10

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

23 Onsdag 18.30 Scout - Spårning
25 Fredag 19.00 Fredsagscafé - Utflykt med hajk
26 Lördag 18.00 Nattvardsgudstjänst med 
 konfirmanderna
 Efteråt enskilt samkväm för familjerna, Se notis sid. 10
27 Söndag 10.00 Gudstjänst 
  Pia Tedefjord-Johansson, Anna Kullberg m.fl., Barnvakt,
 Servering, Mötesansvarig Lisbeth Johansson

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

30 Onsdag 18.30 Scout - Tema, Avslutning + Föräldrar

April
1  Söndag 10.00 Gudstjänst
 Sören Magnusson, Jenny Merstrand, Söndagsskola, Barnvakt,
 Servering, Mötesansvarig Gun Vårhall
  18.00 Bibel och bön i kyrkan
4 Onsdag 18.30 Scout - Ett hemligt möte
6 Fredag 10.00 Långfredagsgudstjänst med nattvard
 Karin Gunnarsson, Mona-Britt Karlsson, 
 Mötesansvarig Ingela Oscarsson, Nattvardstjänare - grupp 3
8 Söndag 10.00 Påskgudstjänst
 Karin Gunnarsson, Nårungakören, Servering, 
 Mötesansvarig Sten Hallenrud, Se notis sid. 10 
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

11 Onsdag 18.30 Inga scouter - Påsklov
13 Fredag 18.00 RIA
  18.30 Övning ungdomskören 
  19.30 Fredagscafé - Coffeeknight
14 Lördag 10.30-11.15 Andakt på Kullingshemmet 
   och Vårgården
  10.30 Barnsång
15 Söndag 10.00 Gudstjänst - Kan det gamla ge 
   något nytt
 Göran Holmberg, Ichtys, Söndagsskola, Barnvakt,
 Servering, Mötesansvarig Pia Tedefjord Johansson, Se notis sid. 10
●   ●   ●        ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

18 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
20 Fredag 19.30 Fredagscafé - 99 saker man måste göra 
   innan man dör
22 Söndag 10.00 Vårofferhögtid 
 Andreas Karlsson, Familjerna Rudebrandt och Stålberg,
 Söndagsskola, Barnvakt, Servering, Våroffer till församlingen,
 Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson, Se notis sid. 10
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

23 Måndag 19.00 Församlingsmöte
25 Onsdag 18.30 Scout - Fix och Trix
27 Fredag 18.30 Övning ungdomskören
  19.30 Fredagscafé - Prat & Mat
28  Lördag 10.30 Barnsång
29 Söndag 17.00 Gudstjänst för alla åldrar med ”scoutstuk”
 Vid fint väder hålls mötet utomhus, Servering
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Skogsbygdens  
Missionsförsamling

April
1 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Sören Magnusson

2 Måndag 15.00 Symöte
  
6 Långfredagsgudstjänst 15.00  

  Evy med vänner

16 Måndag 15.00 Symöte

22 Söndag 11.00 Gudstjänst
 Vårgårda Pensionärskör

29 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Sofia och Peter Lindroos m.fl.
  

Maj
6 Söndag 11.00 Gudstjänst
 Ola Bojestig, Isabella, Olivia och Julia   
 Olsson

27 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Besök av Gideoniterna
  

 

Juni
10 Söndag 11.00 Gudstjänst
 May och Åke Henningsson  

  

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

Juni
 
1 Fredag 19.30 Fredsagscafé - Julfest... Det är ju snart jul-i!
3 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Pia Tedefjord-Johansson, Gunno Marinder, Barnvakt,
 Mötesansvarig Lennart Ålleving, Nattvardstjänare grupp - 5  

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

8 Fredag 18.00 Ria 
  19.30 Fredsagscafé - Så ska det låta
9 Lördag 10.30-11.15 Andakt på Kullingshemmet 
   och Vårgården
10 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Pia Tedefjord-Johansson, Evelina Karlsson, Barnvakt, Servering,   
 Mötesansvarig Gunnar Kullberg

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

17 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 Styrelsen ansvarar

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

23 Fredag 15.00 Midsommarfirande vid 
 Sävens  badplats, Se notis sid. 10
24 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Håkan Oscarsson, Rosa och Sven-Arne Johansson, Servering,
 Mötesansvarig Sten Hallenrud, Se notis sid. 10

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

Juli
 
1 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda 
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MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV 
FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 MAJ Nårunga-Ljur  

Missionsförsamling  
samarbetar med  

Studieförbundet Bilda

FörsamlingsNytt är ett informationsblad från Nårunga-Ljur & Skogsbygdens Missionsförsamlingar

Postadress
Ljurhalla Missionskyrka, 447 94 VÅRGÅRDA
Tfn 0322-66 01 59 
 
Ordförande Nårunga-Ljur mfs
Gun Vårhall tfn 0322-66 01 22, 070-823 41 22 
e-post: gun.varhall@tele2.se
 
Ordförande Skogsbygdens mfs
Arne Johansson tfn 0322-910 92 
 
Ordförande SMU
Tommy Andersson tfn 0322-66 01 80, 070-663 77 50

Plusgiro
Skogsbygdens Missionsförsamling 50 53 93 - 9

Bankgiro 
Nårunga-Ljur Missionsförsamling 187 - 8644
Ljurhalla SMU 129 - 0980

 

Pastor
Pia Tedefjord-Johansson tfn 0322-540 42 
e-post: pastor@ljurhalla.com, 
pia.tedefjord@ljurhalla.com
Ledig dag måndag

Ungdomsledare
Lina Martinson tfn 0730 - 57 04 34
e-post: ungdomsledare@ljurhalla.com
Ledig dag måndag
 
Expeditionstid 
Onsdag 10-12 
Övrig tid nås Pia Tedefjord-Johansson på 
tfn 0322-540 42

Webbplats www.ljurhalla.com 

Redaktion Elin Karlsson, Lisa & Ola Thunberg
Foto Ola Thunberg om inte annat anges

Tryckning H-Tryck, Siene

Notiser Styrelseinfo
Årsmöte
Lördagen den 28 januari hade Nårunga-Ljur 
missionsförsamling sitt årsmöte. Efter ett kort 
men betydelsefullt inledningsord av Gun Vår-
hall övergick man till förhandlingarna. Sven-
Olov Vårhall valdes till kvällens ordförande 
och som sekreterare Eva-Britt Oscarsson. För-
samlingens styrelse valdes och ett stort antal 
funktionärer valdes till olika uppgifter i för-
samlingen.

Ur årsberättelsen…….

Församlingen firade 25-årsjubileum. Guds-
tjänster & övriga samlingar engagerar många 
av församlingens medlemmar och vi har även
haft besök av gästande talare och sångare.

Vi har haft tre besök från vänförsamlingen i 
Ryazan. Församlingen har ett välbesökt muse-
um. Arbetet på Hjulet Second Hand ger glädje 
åt många. Församlingen avyttrade två av sina 
fastigheter under detta år. 

Gästande talare och sångare
På påskdagen kommer pastor Karin Gunnarsson 
från Asklanda att förmedla påskens budskap. 
Karin är en mycket god och omtyckt talare. 
Sin tid delar hon mellan att vara pastor på 
fria kallelser och inom Herrljunga kommuns 
äldreomsorg. 
 

15 april kommer Göran Holmberg för att fort-
sätta tala över temat: ”Kan det gamla ge något 
nytt?”. För sången svarar en av församlingens 
nystartade körer, Ichtys. Göran återkommer en 
sista gång den 13 maj. 

22 april blir det vårofferhögtid. Då kommer 
Andreas Karlsson, pastor på Donsö, för att 
tala. Andreas arbetade som ungdomsledare i 
församlingen i mitten av 90-talet. Sjunger gör 
familjerna Rudebrant och Stålberg. Under guds-
tjänsten tas ett våroffer upp till församlingens 
verksamhet.  

Den 6 maj har vi återigen glädjen att hälsa 
familjen Ryberg från Gingri välkomna till vår 
kyrka och församling. Anna-Karin och Magnus 
med sina två barn skall sjunga för oss och 
framför en blandad reportoar med bl a visor 
och gospel. Detta varvas med vittnesbörd och 
betraktelser.   

Styrelsen kommer att ansvara för gudstjänsten 
den 17 juni. Det blir sång och musik blandat 
med korta vittnesbörd.

Den 24 juni får vi besök av Rosa & Sven-Arne Jo-
hansson från Sparsör som sjunger och spelar. 

Söndagsskolavslutning
Söndagsskolan avslutar sin termin söndagen 
den 20 maj. 

På söndagsskolavslutningen kommer söndags-
skolbarn och lärare att ansvarara för guds-
tjänsten och medverka på olika sätt tillsam-
mans med pastor Pia Tedefjord Johansson och 
ungdomsledare Lina Martinson. Efter guds-
tjänsten blir det fika, eventuellt utomhus om 
vädret tillåter, så ta gärna med en filt att sitta 
på. 

Ny styrelse sammansättning 2012

Först vill styrelsen tacka Tommy Andersson, 
Torwald Brunnegård och Niklas Juniliden för 
det goda arbete de utfört under de år som 
de varit styrelseledamöter, de lämnar nu sina 
uppdrag.

Vi hälsar Anna Kullberg och Ingela Oscarsson 
välkomna!

Församlingens styrelse valdes, och den 
består av nio ledamöter; Gun Vårhall ord-
förande, Chistina Larsson vice ordförande, 
Sten Hallenrud kassör, Lennart Ålleving vice 
kassör, Eva-Britt Oscarsson sekreterare, 
IngelavOscarsson vice sekreterare, Lars-Ove 
Wiktorsson, Anna Kullberg, arbete pågår att 
få en nionde ledamot.

Vi ser fram emot ett nytt arbetsår, och vi ber 
om Guds ledning i vårt arbete.

/Gun Vårhall ordf.

Midsommarfirande
SMU ansvarar för midsommarfirandet på 
Sävens badplats på Midsommarafton kl. 15.00. 
Det blir traditionsenlig dans kring midsommar-
stången och fika.

Årets konfirmation
Vår församling har en elev, Elenore Vårhall, 
som läst till konfirmation detta år. Undervis-
ningen har varit förlagd till Asklanda-Ornunga 
missionsförsamling tillsammans med deras 
elever. 

Lärare från Nårunga-Ljur missionsförsamling 
har varit ungdomsledare Lina Martinson. Av-
slutningshögtiden kommer att hållas i Ask-
landa missionskyrka Pingstdagen den 27 maj 
klockan 10.00.s

Hajk
Eftersom vi inte har så många konfirmander 
från Ljurhalla i år så har vi konfirmation till-
sammans med Asklanda. Vi är tillsammans fyra 
konfirmander och tre ledare, ett härligt gäng. 
I februari åkte vi på hajk ända bort till Ljung! 
Det bjöds på film, mat, gemenskap, lektioner 
och en HEL DEL godis… På morgonen undrade 
vi ledare vem av oss som hade tagit med sig 
chokladbollssmeten som stod i kylen. Det vi-
sade sig att det var våra fina konfirmander som 
hade gått upp mitt i natten (utan att vi ledare 
vaknade) och bakat chokladbollar!

/Lina Martinson
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Rapport från Särnalägret
I år åkte 24 deltagare och åtta ledare från 
Ljurhalla på nyårslägret i Särna. Det var jät-
teroligt att så många ville följa med! Det var 
som vanligt mycket skidåkning och lyckligtvis 
bara några få skador. Istället för skidåkning på 
dagarna så stannade några kvar på skolan, där vi 
bodde, och de kunde till exempel välja mellan 
att spela spel, fotboll eller bara hänga. Kväl-
larna innehöll både olika bibelstudium, spex och 
avslutades sedan med andakt. Det känns bra att 
få avsluta dagen med lovsång och bön tillsam-
mans med nästan 300 tonåringar och ledare. 
På nyårsafton hade vi ordnat en stor tävling för 
hela lägret. Alla var indelade i smågrupper och 
fick sedan tävla i en femkamp. Tolvslaget firades 
ute, men kylan byttes snart ut mot svett när vi 
dansade ringdans inne i skolans gympahall. Vi 
vet att många får möta Gud på Särnalägrena 
och därför får ni gärna be för tonåringarna även 
efter lägret!  

Explore 2012
Explore är det nya namnet på Sämsjöborgslä-
gret. Det kommer att hållas på Storsjöstrand 
i Horla i slutet av juni. Alla som ska börja års-
kurs 7 i höst och uppåt är välkomna att följa 
med.  

Sommarens scoutläger
16-20 juni åker vi på scoutlägret Klippan som 
i år kommer att vara ända borta i Tämta. Mer 
information om detta kommer! 

Kalender
Mars
31 18.00 SMU:s basar, sport-
hallen
April
6  16.00 Barnmöte, Korskyrkan Alingsås
7  19.00 Påskfest Loo missionskyrka
v.15 Påsklov, vi hittar på saker tillsammans. 
29 17.00 Gudstjänst för alla åldrar - scout
Maj 
10-13  Konfaläger, Sjöhaga
20  10.00 Söndagskoleanvslutning
26  18.00 Nattvardsandakt (”Sista kvällen med 
konfirmanderna”)
27  10.00 Konfirmationshögtid, Asklanda
Juni
16-20 Scoutläger, Tämta
25-30 Explore 2012

Sportlovet 

Under sportlovet var vi några som tillbringade 
den lediga tiden tillsammans. Bland annat så 
bakade vi semlor och spelade bowling i Alings-
ås. Vi kommer att ha olika aktiviteter även un-
der påsklovet för årskurs 7 och uppåt, vill du 
vara med då?! Skicka i så fall ett sms till Lina 
Martinson, 0730570434. Detta nummer gäller 
även om du vill ha sms om vad som händer i 
och runtomkring Ljurhalla. 

Gudstjänst för alla åldrar 
5 februari
Fredagscaféet hade ansvar för gudstjänsten 
den 5 februari. Fika serverades innan guds-
tjänsten, som startade klockan 17.00. Många 
av tonåringarna medverkade genom att ta upp 
kollekt, sköta projektorn, sjunga och spela, 
göra bildspel, leda mötet och leda en talk-
show. Temat för gudstjänsten var bön och vi 
fick se ett drama om bön och höra en intervju 
om hur bön kan vara en del av livet. 


