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FörsamlingsbokenAndra sidan

Vi gratulerar
  7 april
 Elof Ålleving 70 år

 11 april
 Stina Boqvist 85 år
 

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

Påsk på jorden
”Hör hur fågelropen höjs! Hav och strand sig 
gläder. Se hur mark och träd tar på sina som-
markläder. Genom tjäle, köld och död tränger 
solens eld och glöd. Det är påsk på jorden.” 
(Grundtvig, PoS 817:2)

Varje vår får man vara med om detta fantas-
tiska, att vinterns kyla, mörker och död över-
går i värme, ljus och liv. Man slutar aldrig att 
förundras över det som sker. Man får vakna till 
fåglarnas ljuvliga sång, och de vackra vårblom-
morna sätter åter färg på trädgårdens rabatter 
och i vägdikena. Återigen ser vi våra grannar 
ute i trädgårdarna och barnen som leker, cyklar 
och sparkar boll.

”Snart alla ängar stå i skrud, och skogen kläder 
sig som brud, när livets krafter blomma. Så 
komme vår i Jesu namn i folkens liv, i kyrkans 
famn till alla själars fromma.” 
(Grundtvig, PoS 198:3)

Jag tror på en Gud som vill ge oss värme, ljus 
och liv. Under våren firar vi i kyrkan både 
påsk och pingst. Med glädje och tacksamhet 
påminner vi oss om det som Jesus gjort för oss 
människor. Genom bibeltexterna följer vi Jesus 
väg från Hans seger över ondska och död till 
uppståndelse och liv. 

Tänk vad fantastiskt att få uppleva vår också i 
vårt eget liv, där ”livets krafter blomma”. Och 
det kan vi få genom att bjuda in Jesus i våra liv. 
Jag hoppas att Nårunga-Ljur och Skogsbygdens 
missionskyrkor ska få vara en plats där vi till-
sammans kan få göra denna erfarenhet i möten 
med den uppståndne Jesus.

Välkommen till våra kyrkor i vår och sommar!

/Joakim Gunnardo, Pastor

 28 april
 Kerstin Henrikson 80 år

 18 juni
 Rune Jonsson 90 år

Nya medlemmar
Vid gudstjänsten söndagen den 9 december 
välkomnades två nya medlemmar i 
församlingen, Frida och Jakob Björkqvist. 
 

Välkommen till Öppen 
Bön!
En bön för hela veckan som 
ligger framför
Varje måndag samling i något hem mellan 
18.30- 19.30

Vi erbjuder en bra början på dagen
Varje onsdag i Ljurhalla Missionskyrka mel-
lan 09.00- 10.00

En kort bön som avslutar dagen
Varje onsdag mellan 21.00–21.20 hos 
Hanna & Ulrik Rudebrant

Inför varje söndags Gudstjänst
Vi ber mellan 09.30-09.45

Information från styrelsen
Pastor Pia Tedefjord-Johansson slutar sin 
anställning som pastor i Nårunga-Ljur 
Missionsförsamling 2013-05-27. 

Hon har haft tjänsten som pastor i församling-
en sedan 2007-01-27. 

Missa inte...
God Moves bejublade våruppvisning! Den 4 
och 5 maj fylls återigen Kulturen i Vårgårda 
av dansare i alla åldrar. Förra årets recen-
sion i AT lät så här: 

”Hur många arrangemang fyller Kulturen? 
Och det tre gånger om! Dansintresset i Vår-
gårda är verkligen på topp. Över 200 dan-
sare stod på scenen. Den yngsta var 4 år 
och den äldsta med marginal 70-plus! Ge-
mensamt för alla är att de skiner av glädje 
att få vara med.”
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Söndagsskolavslutning
Söndagsskolan avslutar sin termin söndagen 
den 12 maj. På söndagsskolavslutningen kom-
mer söndagsskolbarn och lärare att ansvara 
för gudstjänsten och medverka på olika sätt 
tillsammans med pastor Joakim Gunnardo. Ef-
ter gudstjänsten blir det fika.

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

Årets konfirmation
Årets konfirmationsundervisningen har 
skett tillsammans med elever och ledare 
från Asklanda-Ornunga missionsförsamling. 
Avslutningshögtiden kommer att hållas i Ask-
landa-Ornunga Missionskyrka 19 maj klockan 
11.00.

Konfirmanderna Stina Krantz och Ellen Karls-
son berättar om hur året och läsningen hit-
tills har varit:

”Vi är 12 stycken som läser konfirmationen 
varannan onsdag mellan 14.30 och 16.30. Ef-
tersom vi läser med Asklanda har vi delat upp 
läsningen mellan missionkyrkorna, dock är vi 
mest i Asklanda. Det går bra att läsa med Ask-
landa, det är också kul för att vi blir många 
fler! De flesta av oss konfirmander kände 
varandra sen innan eftersom vi går i samma 
spanskaklass.

Missionskyrkorna har hand om lite olika de-
lar. Pastorerna, Sören Magnusson och Anette 
Svensson och ledaren Kristina Uggla har hand 
om den största delen av undervisningen. Ung-
domsledaren i Asklanda, Martina, har hand om 
lite tankefrågor och drama och vi konfirman-
der har hand om fikat olika gånger. 

När vi träffas pratar vi om händelser i Bibeln 
och om hur kyrkoåret ser ut till exempel stora 
högtider. Vi pratar även om dop, Guds betydel-
se för oss och världen och lite allmänt snack. 

Vi har gjort en utflykt till Göteborg där vi 
besökte Linnéahuset och Göteborgs största 
kyrka, Betlehemskyrkan. På Linnéahuset och 
Betlehemskyrkan lyssnade vi på några som be-

Notiser
”I Din Famn - böner för     
liten och stor” 
Mitt namn är Åsa-Pia Andersson och jag bor i 
Ljurhalla. Jag har nyss fyllt 40 och en dröm har 
gått i uppfyllelse! Jag har skrivit och illustrerat 
en bok, och fått den utgiven! Det är en bönbok 
för barn och den heter ”I Din Famn- Böner för 
liten och stor”. Boken innehåller trettio böner 
och två ”hälsningar” från Jesus, och så finns 
det härliga illustrationer till.

Jag har alltid älskat att rita och måla och så 
kom jag på att jag kunde skriva något till mina 
bilder. Det gick fantastiskt lätt faktiskt. Det 
var som om det bara fanns massa där inne som 
bubblade och ville komma fram. Jag kände 
också att jag aldrig var ensam. Som om jag 
samarbetade med Gud! Jag är så tacksam att 
Han kunde använda mig i detta projekt. Jag 
skickade sedan in allt till ett förlag, som sa 
nej, och sen till ett annat som sa JAAAA! 

I Din Famn är en bönbok för liten och stor. En 
trygghet att veta att Gud i hjärtat bor. Om du 
vill kan du läsa och be en bön var dag. I Guds 
stora famn får vi plats du och jag.

Om man vill göra sig själv eller någon annan 
glad, är detta ett boktips från mig. Det passar 
både till liten och stor. Denna bok passar också 
perfekt som doppresent och barnvälsignelse-
present. Den kostar 130 kronor och kan bestäl-
las av mig.

Tack från 
Åsa-Pia

”Alla delar av mitt liv”
Söndagen den 17 februari sjöng och spelade 
Josef Tingbratt i Ljurhalla missionskyrka. I 
samband med spelningen släpptes hans debu-
talbum. Josef är uppväxt i Ljurhalla och Nå-
runga-Ljur Missionsförsamling, där hans pappa 
Sören Magnusson arbetade som pastor under 
1990-talet. Nedan följer delar av Josefs press-
release. 

”Det kommer melodier till mig hela tiden”, så 
sa Josef i en intervju i en lokaltidning för några 
år sedan, och produktiv det är han. Efter att 
ha varit den pådrivande kraften i bandet Kite
där han tidigare var sångare, textförfattare 
och till stor del låtskrivare har han efter att 
Kite lades ner 2009 valt att övergå till att kom-
ponera låtar på svenska med än mer personlig
touch än tidigare. Sångerna är fortfarande 
pop/rock med slagkraftiga melodier och 
tänkvärda texter, men när det skrivs på det 
svenska språket har det en tendens att beröra 
djupare. Texterna handlar om livets ljusa och 
mörka dagar med fokus på den kristna trons 
trygghet, men också om saker som händer i li-
vet och världen omkring. Förhoppningen är att 
texterna får beröra och engagera på djupet.

Musiken bygger på en grund av akustisk gitarr, 
detta gör att sångerna är skrivna först och 
främst för att framföras med fullt band men 
det går även att spela dem i en enklare sätt-
ning om så önskas. Sångerna varvas under en 
konsert med berättelser om bakgrunden till de 
olika sångerna och ambitionen är att skapa en 
helhet av berättandet och musiken.

rättade om husen och vad de hade för verk-
samhet där. Vi gick även en rundvandring. När 
vi åkte hem stannade vi vid McDonald’s och 
åt!

Det har också varit en hajk i Ljungs missions-
kyrka där vi sov en natt. Det bästa med den 
hajken var att vara med kompisarna och att 
äta godis. Vi ska dessutom på ett läger den 2 - 
5 maj. Då ska vi åka med några av missionskyr-
korna i Alingsås, Herrljunga och Vårgårda. 

Vi har inte planerat så mycket för avslutningen 
än men vi hoppas att det blir många som kom-
mer. Det som är bestämt är att vi ska vara i 
Ljurhalla med samkvämet och i Asklanda på 
avslutningen. Vilka kläder vi ska ha har vi ock-
så bestämt! 

Det har varit ett roligt år och särskilt kul har 
det varit att medverka på gudstjänsterna.”
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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
1 Onsdag 18.30 Inga scouter - Första maj
3 Fredag 19.30 Fredagscafé - Lekar
5 Söndag 10.00 Kulturgudstjänst
 Roland Björkman, Mona Andersen, Söndagsskola, Barnvakt, 
 Servering, Mötesansvarig Gun Vårhall, Se notis sid. 10

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

9-12  Scoutläger
10 Fredag 19.30 Fredagscafé - Café vid dagens slut
12 Söndag 10.00 Söndagsskolans avslutning
  Joakim Gunnardo, Söndagsskolbarn och lärare, Servering, 
 Se notis sid. 5

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

15 Onsdag 18.30 Scout - Tema
17 Fredag 19.30 Fredagscafé - Sillsalaten
18 Lördag 18.00 Nattvardsgudstjänst med 
 konfirmanderna
 Efteråt enskilt samkväm för familjerna
19 Söndag 11.00 Konfirmationshögtid
 Gudstjänsten firas i Asklanda-Ornunga Missionskyrka, 
 OBS tiden!, Se notis sid. 5

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

22 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
24 Fredag 19.00 Fredagscafé - 7 Eleven-kväll
26 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Joakim Gunnardo, Svante Bergvall, 
 Mötesansvarig Sten Hallenrud, Nattvardstjänare - grupp 5

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

29 Onsdag 18.30 Scout - Avslutning vid Uddabosjön
31 Fredag 19.30 Fredsagscafé - Ottos afton hos Jonatan

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

April
2  Tisdag 19.00 Församlingsmöte
3 Onsdag 18.30 Inga scouter - Påsklov
5 Fredag 10.00 Fredagscafé - Bakafton
7 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Göran Holmberg, Anna-Karin Ragnarsson, Lisa Åsbogård,
 Daniel Magnusson, Söndagsskola, Barnvakt, Servering, 
 Mötesansvarig Håkan Oscarsson

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

10 Onsdag 18.30 Scout - Hemlig gäst
12 Fredag 18.00 RIA
  19.30 Fredagscafé - Framafton
13 Lördag 10.30-11.15 Andakt på Kullingshemmet 
    och Vårgården
14 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Joakim Gunnardo, Nårungakören, Söndagsskola, Barnvakt, 
 Mötesansvarig Fredrik Wigell, Nattvardstjänare - grupp 4

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

17 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
19 Fredag 19.30 Fredagscafé - Mat & Prat
21 Söndag 16.00 Scoutgudstjänst 
 SMU ansvarar, Servering

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

24 Onsdag 18.30 Scout - Tema
26 Fredag 19.30 Fredagscafé - Cafékväll
27  Lördag 19.00 Vårfest
 Sextetten från Tidaholm, Servering,
 Mötesansvarig Joakim Gunnardo, Se notis sid. 10
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Skogsbygdens  
Missionsförsamling

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

April
2 Tisdag 15.00 Symöte

7 Söndag 11.00 Gudstjänst
 Bertil Hedlund, Liza Backlund
  
13 Lördag 18.00 Gudstjänst
 Tord Johansson visar film och  
 berättar om Indien

15 Måndag 15.00 Symöte

21 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Bibellinjen från Hjälmareds folkhögskola

29 Måndag 15.00 Symöte
  

Maj
5 Söndag 11.00 Gudstjänst
 Rosa och Sven-Arne Johansson

13 Måndag 15.00 Symöte

19 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Peter Lindroos
  

 

Juni
2 Söndag 11.00 Gudstjänst
 Holger Nilsson  

16 Söndag 11.00 Gudstjänst
 Monika och Bengt Winter  

Juni
 

2 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Rosa & Sven-Arne Johansson, Servering,
 Mötesansvarig Ingela Oscarsson  

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

7 Fredag 18.00 Ria 
  19.30 Fredsagscafé - Sista kvällen med gänget
8 Lördag 10.30-11.15 Andakt på Kullingshemmet 
   och Vårgården
9 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Joakim Gunnardo, Anna Kullberg, 
 Mötesansvarig Mikael Olsson Tégélaar

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

16 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 Styrelsen ansvarar, Servering

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

21 Fredag 15.00 Midsommarfirande vid 
 Sävens  badplats, Se notis sid. 5
23 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Håkan Oscarsson, Lidasångare,
 Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson

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

30 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Joakim Gunnardo, Gunno Marinder, 
 Mötesansvarig Ingela Oscarsson, Nattvardstjänare grupp - 1  



10 11

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV 
FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 MAJ

Notiser Styrelseinfo

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
Birgitta Eriksson tfn 0322-910 48 
 
Kontaktperson SMU
Gustav Oscarsson tfn 0322-62 10 13

Bankgiro
Skogsbygdens Missionsförsamling 736 - 81 78

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

Vakanspastor
Joakim Gunnardo
tfn 0322-66 03 35
 
Telefontid 
Onsdag 10-12 

Vid behov kontakta ordförande Gun Vårhall
tfn 0322-66 01 22

Webbplats www.ljurhalla.com 

Redaktion Elin Karlsson, Lisa & Ola Thunberg
Omslagsfoto Ola Thunberg

Tryckning H-Tryck, Siene

Kulturgudstjänst
Välkomna till en Kulturförmiddag i Ljurhalla
Missionskyrka söndagen den 5 maj. Medverkar 
gör bland annat Roland Björkman, Skårsberg, 
Skogsbygden och med sig har han vänner från 
Göteborg. 

Kåseri över Eric S. Alexanderssons dikter och 
aforismer. 

Läser: Tore Alexandersson
Solosång: Therese Nyström, Gunnar Sporrong 
och Ted Protwitch
Piano: Mona Andersen, konsertpianist
Bildspel från trakten visas av Roland Björk-
man

Vårfest med Sextetten
Söndagen den 27 april kl 19.00 firar vi vårfest. 
Pastor Joakim Gunnardo predikar och Sextet-
ten från Tidaholm besöker oss och sjunger för 
oss. Kvällen avslutas med servering. 

Sextetten är en sånggrupp som sprider 
glädje med sin sång. Under mer än 30 år                                
har medlemmarna  sjungit i kyrkor, på gator 
och torg och på vårdinrättningar m.m.  Att det 
blev  en  sånggrupp av sex unga damer var en 
tillfällighet som ingen ångrar. 

Sextetten bildas
Det var på en födelsedagsfest som några in-
strument kom fram. Fortsättning följde och    
Sextetten var bildad. Sextetten består av från 
vänster på bilden: Birgitta Andersson, Gitt 
Nielsen Karlsson, Maila Wijk, Kicki Petersson, 
Gunvi Alpsten, Gun-Brith Olsson Karlstad. 

Många instrument                                                        
Sextetten sjunger till eget ackompanjemang 
vilket består av ett dragspel och tre gitarrer. 
Repertoaren är en blandning av gamla och nya 
sånger. Gruppen är flitigt anlitad och  har upp-
trätt på många platser från södra  till mellersta 
Sverige. Ja, även på Cypern och Gran Canaria 
har gruppen sjungit. Under den årliga Mösse-
bergsfestivalen som pågick i elva år medverka-
de Sextetten åtta år. Sextetten sjunger ofta i 
ett lokalt TV-program kallat ”Café Jönköping” 
vilket är mycket uppskattat av TV-tittarna. 
Sextetten kommer från Tidaholm där alla till-
hör Pingstkyrkan.

CD 
Sextetten har spelat in tre CD. ”Att berätta 
om vår kristna tro, glädja och uppmuntra 
människor är vår önskan med sången”, säger 
Sextetten.

Årsmöte
Lördagen den 2 februari hade Nårunga-Ljur 
missionsförsamling sitt årsmöte. Ordföranden 
Gun Vårhall hälsade alla välkomna med orden: 
En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus 
Kristus förvandlar mig och Dig och världen. Vi 
vill också göra Jesus känd och trodd i bygden.

Ur årsberättelsen:
Författaren och poeten Atle Burman, tillsam-
mans med Nårungakören, stod för en Guds-
tjänst som hade temat ”Buren av Ljus”. Vi fick 
höra författaren deklamera flera av sina verk 
och höra några som var tonsatta sjungas.

En undervisningsserie ”Kan det gamla ge något 
nytt” med Göran Holmberg har pågått under 
våren, med fortsättning på höstterminen.

Gudstjänster och övriga samlingar engage-
rar många av församlingens medlemmar och 
vi har även haft hjälp av gästande talare och 
sångare.

Ny styrelse 2013
Först vill jag tacka Lars-Ove Wiktorsson och 
Lennart Ålleving för det goda arbete de utfört 
under de år som de har varit styrelseledamö-
ter när de nu lämnar sina uppdrag i styrelsen.

Vi hälsar Michael Tégélaar-Olsson och Fredrik 
Wigell välkomna in i styrelsearbetet.

Styrelsens sammansättning: De nio ledamöter-
na består av: Gun Vårhall, ordf. Christina Lars-
son, vice ordf. Sten Hallenrud, kassör, Ingela 
Oscarsson, vise kassör, Eva-Britt Oscarsson, 
sekr., Anders Stålberg, vise sekr., Anna Kull-
berg, Michael Tégélaar och Fredrik Wigell.

En viktig del av församlingen är det arbete som 
sker inom SMU. Detta arbete har en stor och 
värdefull påverkan på församlingens framtid.

Vi ser fram emot ett nytt arbetsår, och ber om 
Guds ledning.
  Gun Vårhall / ordförande
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SMU

Våren på fredagscaféet
På fredagscaféet bjöd januari och februari på 
många trevliga kvällar med åk i pulkabacken 
och andra roliga aktiviteter. Månadernas höjd-
punkt var curling-kvällen då 20 glada ungdomar 
åkte till Borås Ishall för att spela curling. Med 
tunga stenar och fina borstar lyckades ungdo-
marna med många imponerande poäng. Kvällen 
avslutades med ett besök på en hamburgerres-
taurang och en resa tillbaka till kyrkan.
 

Under våren kommer Fredagscaféet fortsätta 
att vara anordnat varje fredag. Vi kommer att 
få besök från hemliga gäster, äta god mat, baka 
kakor till kommande gudstjänstserveringar, 
spela roliga spel och umgås tillsammans.

/Joel Oscarsson

Sommarens scoutläger
Trampolin närmar sig med stormsteg! Nu är 
det mindre än ett halvår kvar tills åkrarna i 
Loo kommer att fyllas av förväntansfulla scou-
ter, ledare och funktionärer. Den 1-9 augusti 
är datumet för årets scoutläger. Detta år heter 
scoutlägret Trampolin och är ett  riksscoutlä-
ger. Det innebär att scouter från SMU/equme-
nia från hela Sverige kommer att komma. Man 
räknar med att vi allt som allt kommer att bli 
cirka 5000. 

Både våra upptäckarscouter och utmanarscou-
ter kommer att få åka med på scoutlägret; 
utmanarna (tonår) kommer att åka på hela 
lägret, men våra upptäckare kommer att  vara 
med några dagar kortare.

Kalender
Mars
30  19.00 Påskfest i Loo, 
      50 kr/person

April
13  Välgörenhetskonsert med lokala band i
      Vårgårda
13  19.00 Glimåkra gospel i Herrljunga
20  19.00 Möte med Eva ”Börta” Andersson & 
      Magnifica i Långared
26  19.00 iGod i Alingsås
27  Expandmöte i Sollebrunn
30  20.00 Valborgsfirande på Attholmen

Maj 
4-5 God Moves dansuppvisning i Kulturen
11  19.00 Cancergala i Asklanda byahall
17  Gospelkonsert och våffelcafé, Attholmen
18  19.00 Smaka&Se i Vårgårda
18  Seminarium med Carl-Henric Jaktlund 
     på AttholmenUngdomskören ”Jennyz”

Vår Ungdomskör, som numera heter ”Jennyz”,  
består av sex sångare och fyra bandmedlem-
mar. Vi var den 23 februari i Jällby missions-
kyrka. Vi var även och sjöng i Ljurhalla den 
17:e mars. Det blev lyckat på båda ställena 
och nu ser vi fram emot en sångfylld höst. 

/Jenny och Emma Forsberg 
 


