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Andra sidan

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

Vår-lycka !!!?
Antagligen är jag den enda som tycker att 
min överskrift och temat för denna ledare är 
åtminstone lite fyndigt. Jag funderar nämligen 
på just det där med vad som är sann lycka och 
glädje för oss människor. För mig, som inte är 
någon vintermänniska, så känner jag definitivt 
vårlycka när naturen ställer om till blomning, 
värmen kommer tillbaka och allting blir så 
mycket enklare. Men hur stor källa till glädje 
och lycka det är för mig, så är det i det stora 
perspektivet inte den största källan till glädje 
och lycka i mitt liv. Ska det bli något riktigt 
hållbart av det behövs det något annat. 

Albert Einstein, den kände fysikern och mate-
matikern, sa en gång; ”Ett bord, en stol, en skål 
med frukt och en fiol – vad mer behöver man 
för att vara lycklig”. 

Jag uppskattar enkelheten i hans påstående, för 
en massa prylar och saker är inte heller vägen 
till sann lycka, men jag vill nog påstå att den 
kloke Albert Einstein saknar en dimension. 

Nej, trots all skön värme som våren och som-
maren förhoppningsvis har att ge och trots alla 
roliga prylar man kan äga, så handlar den bästa 
vägen till lycka om relationer. Även om rela-
tioner kan vara både det bästa och det värsta 
i ens liv, så skulle livet ändå inte vara så lyckat 
om man inte hade dem. 

I bibeln kan vi läsa mycket om relationer, dels 
vikten av att ha relationer men också tips och 
idéer om hur man kan vårda en relation på bästa 
sätt. För mig är ett av de bästa tipsen man kan 

få att lyssna och lära av är när Jesus 
säger: ”Så som ni vill att människorna skall 
göra mot er, så skall ni göra mot dem” (Lukas 
6:31).

Ett egentligen ganska enkelt och självklart råd, 
men inte alltid lätt att leva efter. Vårdar och 
värnar vi om alla våra personliga relationer på 
detta sätt, då börjar vi hitta rätt spår till det 
som handlar om vår lycka. Det handlar självklart 
även om att våga sträcka ut handen och vara 
en medmänniska mot alla människor, alltså 
även mot alla dem som vi inte har en personlig 
relation med. 

Personligen är jag övertygad om att den främsta 
källan till vår lycka är en relation med Gud. En 
gammal kyrkofader vid namn Augustinus, som 
levde på 300-talet, sa en gång; ”Mitt hjärta 
är oroligt tills det finner frid i dig”, alltså hos 
Gud. Att finna den friden är att finna den sanna 
lyckan. 

Våren är starten på något nytt i vår natur och 
kanske är det dags att våga starta något nytt 
i ditt liv? Känn dig varmt välkommen till vår 
kyrka, så ska vi med glädje, utan tvång, berätta 
mer om den här Guden som längtar efter en 
personlig relation med just dig. Vi är många där 
som har upptäckt att Gud är vår lycka.
                                         

/Pastor Krister Johansson

Följ med på ett roligt läger för alla åldrar!

Du behöver inte vara scout för att åka med på detta läger!

Vi kommer att erbjuda olika bekvämligheter för de som känner att 
tält, sovsäck, rök och sot inte står högst på önskelistan.

Du ska åka med om du vill:
- umgås över generationsgränser på ett naturligt sätt,
- knyta kontakter med fler personer,
- lära dig mer om bibeln och tron
- göra andra saker än det du brukar och
- få uppleva något som du kommer att minnas länge!

Fakta om lägret
Start:   Torsdagen den 5 juni kl. 18:00
Avslutning:  Söndagen den 8 juni kl. 13:00
Aktiviteter:  Matlagning, diverse enklare hantverk, lekar, lägerbål,    
seminarium, umgänge, bad, mm.
Övernattning:  Möjlighet att bo i tält, husvagn, eller inomhus 
  (vandrarhemsstandard)
Mat:   Möjlighet att laga mat utomhus över öppen eld eller     
gemensamt inomhus i storkök.
 
Råddehult har ett mycket naturskönt läge med gräns mot Viaredssjön. 
Mer information: www.raddehult.se 

Pris:
Barn 0-3 år - Gratis
Barn 4-10 år - 150 kronor
Scout, barn 10-18 år - 300 kronor
Vuxen utomhus - 300 kronor
Vuxen inomhus - 570 kronor
Familjepris inomhus - 1 300 kronor (minst 2 vuxna och 2 barn över 4 år)
Husvagn 150 kronor/dygn

Mer information och anmälan kan göras via ett formulär på hemsidan: www.ljurhalla.com
Anmälan: Senast 23 april
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Hjulet Second Hand
Volontärer i Kenya
I höstas var vi och två andra par i sydvästra 
Kenya för att under några veckor arbeta som 
volontärer på organisationen Trosgnistans 
missionsstation Komotobo. Ett av paren 
jobbade med fadderbarnsverksam-
heten och vi och det andra 
paret med underhåll av byggna-
der och som medhjälpare på barn-
hemmet.

Det var tredje gången vi var på 
Komotobo som volontärer. Vårt enga-
gemang beror på att vi i många år 
stöttat Trosgnistans verksamhet 
genom att ha fadderbarn. 

De t  ä r  g i ve t v i s  en  he l t  n y 
värld att komma till den kenyan-
ska landsbygden, jämfört med 
Sverige. Vi har mötts av en värme, 
spontanitet och generositet som är här-
lig att känna, men där finns också en nöd och 
fattigdom som är svår att ta åt sig. Kyr-
k o r n a  k ä m p a r  m y c k e t  m o t  d e t -
ta ,  men  också  mot  gammal  heden-
dom som ännu finns kvar på många plat-
ser ute i bushen.

Barnhemmet på Komotobo, där vi hjälp-
te till så mycket vi kunde, är mycket över-
belastat. Många mammor dör under förloss-
ningen och pappan har redan småbarn där-
hemma och inget arbete.

Till sist ett tips: Det finns hur myck-
et som helst att hjälpa till med, så har du/
ni möjlighet, så ta chansen att åka ut med 
någon missions - eller biståndsorganisa-
tion ett tag, och ni får en upplevelse för 
livet. 

De flesta kanske inte kan göra det-
ta,  men att  stödja ett  fadder-
barn kan alla göra, det gör nytta!

Trosgnistan mission var också myck-
et tacksamma för det ekonomiska 
bidrag, vi förmedlade från Nårunga-
Ljur missionsförsamling och från 
Hjulet Second Hand. 

/Thorvald och Ragnhild Brunnegård

(Mer info om Trosgnistan och verksamhe-
ten i bl.a Kenya se hemsidan: 
www.trosgnistan.se)

Reseberättelse
Det är inne att handla Second Hand och det är 
något som vi märker tydligt. I snart femton år 
har vi från nårungabygden varit med i arbetet 
på Hjulet Second Hand i Vårgårda. Hela tiden 
har vi funnits i PMU:s lokaler, Skattegårdsga-
tan 1 i Vårgårda. 

Föreningen Hjulet består av Missionsförsam-
lingarna i Ljurhalla och Vårgårda, Vårgårda 
Pingstförsamling, EFS i Vårgårda, samt PMU.

Arbetsordningen är ungefär så här: Varor av 
alla möjliga slag skänks till oss. Mycket lämnas 
in direkt till Hjulet. Är det stort eller mycket 
kan vi hämta med vår lastbil. Vi gör en sorte-
ring och ser över sakerna. Det som inte går 
att sälja körs till soptippen, medan det andra 
fördelas till de olika avdelningarna i butiken. 
Ute i de olika avdelningarna gås det igenom en 
gång till. Det görs i ordning, diskas, tvättas, 
torkas av och kontrolleras, prismärks och ställs 
upp i hyllorna. Innan öppningsdags på onsdag 
och lördag ringlar kön lång utanför entrén.

Mycket av arbetet sköts av frivilliga krafter. 
Hjulet har några anställda med lönebidrag och 
en anställd föreståndare.

Två gånger per år är det fördelningsmöte, då 
vi tillsammans beslutar hur överskottet ska 
fördelas. 

Försäljningen har ökat för varje år och 2013 
hade vi ca 2 miljoner kronor att dela ut till 
olika sociala projekt, efter det att löner, lokal-

hyra och andra kostnader 
var betalda.

Medlemsförsamlingarna 
får söka medel till pro-
jekt som de finner ange-
lägna. I Ljurhalla är det 
Internationella Rådet som 
lämnar förslag på projekt 
till församlingsstyrelsen. 
Därpå lämnar vi ansökan 
till Hjulets styrelse för 
behandling.

Förra året kunde Nårunga-
Ljur fördela mer än 400 
000 kronor. Det gick till 
barnhemsarbete i Ryazan 
i Ryssland, skolor, akut 
hjälp för torkdrabbade 

provinsen Maharashtra i Indien, arbete för 
att hindra unga nepalesiska flickor att fastna 
i prostitution, stöd åt självhjälp och företa-
gande bland romer i Rumänien osv.

Vill du vara med i frivilligarbetet på Hjulet får 
du gärna höra av dig till Sören Magnusson, tel 
66046 eller 0705-319001. 

/Sören Magnusson
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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!

April
2 Onsdag 18.30 Scout - Inför gudstjänsten
4 Fredag 19.30 Fredagscafé - Asklanda hälsar på, ”Hundra”
6 Söndag 17.00 Scoutgudstjänst
 Scouterna,  Mötesansvarig Ingela Oscarsson, Servering  

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

8 Tisdag 18.30 Församlingsmöte
11 Fredag 18.00 Ria i kyrkan
 Vi hälsar vännerna i Ria välkomna till kyrkan i Ljurhalla
12 Lördag 10.30, 11.15 Andakt på Kullingshemmet &
   Vårgården
13 Söndag 18.00 Påskkonsert med Nårungakören
 Nårungakören under ledning av Hans-Lennart Rask, Servering - scouterna 
 serverar korv och dricka, Se notis sid. 10

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

16 Onsdag 18.30 Scout - Mästarnas mästare
17 Torsdag 19.00 Skärtorsdagsgudstjänst med nattvard
 Filip Stensman, Krister Johansson, Psalmsånger 
18 Fredag 10.00 Långfredagsgudstjänst
 Krister Johansson, Mötesansvarig Gun Vårhall
20 Söndag 10.00 Påskdagsgudstjänst
 Krister Johansson, Marita & Christer Tholsgård, Söndagsskola, Servering,
 Mötesansvarig Håkan Oscarsson 

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

23 Onsdag 18.30 Ingen Scout - Påsklov
25 Fredag 19.30 Fredagscafé - Cafékväll
27 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Rhode Marstorp, Daniel Eliasson, Söndagsskola, Barnvakt, Servering, 
 Mötesansvarig Lisbeth Johansson

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

29 Tisdag 19.00 Bön inför Vårgårda möte  
 I Vårgårda Missionskyrka
30 Onsdag 18.30 Ingen Scout - Valborg

Maj
2 Fredag 19.30 Fredagscafé - Utflykt
4 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 Rhode Marstorp, Mona & Sven-Olof Holmberg medverkar,    
 Söndagsskola, Barnvakt, Servering, Mötesledare Sten Hallenrud, 
 Se notis sid. 10

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●4

7 Onsdag 18.30 Scout - Tema bygg
9 Fredag 19.30 Fredagscafé - i Asklanda
11 Söndag 10.00 Gudstjänst med söndagsskole-
 avslutning     
 Söndagsskolan står för programmet, Servering

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

14 Onsdag 18.30 Scout - Tema bygg
16 Fredag 19.30 Fredagscafé - ”American Supper”
18 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Krister Johansson, Nårungakören, Våroffer, Servering, 
 Mötesansvarig Fredrik Wigell

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

21 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
23 Fredag 19.30 Fredagscafé - Cafékväll
25 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i museet 
  Håkan Oscarsson, Lidasångarna, 
 Mötesansvarig Mikael Tegelar-Olsson

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

28 Onsdag 18.30 Scout - Avslutning
30 Fredag 19.30 Fredagscafé - Sommarfest
31 Lördag 18.00 Konfirmationssamkväm
 I Ljurhalla missionskyrka, Inledande nattvardsgång
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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. 

Juni
1 Söndag 11.00 Konfirmationshögtid - OBS TIDEN!
 Gudstjänsten firas i Asklanda-Ornunga Missionskyrka, 
 Se notis sid. 10

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

5-8  Tors-Sön Scout-/Församlingsläger Se mer info sid. 3
6 Fredag 18.00 Ria
7 Lördag 10.30, 11.15 Andakt på Kullingshemmet &
   Vårgården
8 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Krister Johansson, Thomas Friedin, Servering, 
 Mötesansvarig Sven-Olof Vårhall

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

15 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Styrelsen ansvarar för gudstjänsten, Servering

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

20 Fredag 15.00 Midsommarfirande - Sävens badplats
22 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 Rhode Marstorp, Anna Kullberg, Mötesledare Gun Vårhall
25 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget 
 Ansvarig förening - Nårunga-Ljur missionsförsamling
 Plats - Ljurhalla Missionskyrka

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

29 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Mona Andersen m.fl., Mötesansvarig Håkan Oscarsson

April
6 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Bibellinjen från Hjälmared

7 Måndag 18.00 Ordet och bönen

13 Söndag 11.00 Gudstjänst
 Sören Magnusson

14 Måndag 15.00 Symöte

18 Långfredag 18.00 Gudstjänst
 Kjell Norberg
 Lars-Erik (Lasse) Hermansson

26 Lördag 16.00 Lördagscafé
 Paulina Sjöberg berättar och gör 
 blomsteruppsättningar

28 Måndag 15.00 Symöte
  

Maj
11 Söndag 15.00 Gudstjänst 
 Eivor & Arne Andersson

12 Måndag 15.00 Symöte

25 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Mattias Yngvesson med manskör

Juni
15 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Öppna kören från Frälsningsarmén i   
 Alingsås

29 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Pia Tedefjord-Johansson, 
 Marita & Christer Tholsgård
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MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV 
FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 MAJ

Notiser Styrelseinfo

Till Dig som tänker gå på bibelskola, en ter-
min eller flera, eller likvärdig utbildning. Du 
har möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt 
bidrag för kostnader i samband med studierna. 
Varje ansökan behandlas individuellt.
/ Styrelsen, Nårunga-Ljur Missionsförsamling

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 
 
Ordförande equmenia
Jakob Björkqvist tfn 0737 - 40 31 65

Bankgiro 
Nårunga-Ljur Missionsförsamling 187 - 8644
equmenia Ljurhalla  129 - 0980
Skogsbygdens Missionsförsamling  736 - 8178

Vakanspastor
Krister Johansson
tfn 0766 - 29 54 40
e-post: krister@bodaryd.se

Ungdomsledare
Alice Anderson
tfn 073 - 081 88 89
e-post: ungdomsledare@ljurhalla.com
 
Webbplats www.ljurhalla.com 

Redaktion Elin Karlsson, Lisa & Ola Thunberg
Omslagsfoto Ola Thunberg

Tryckning H-Tryck, Siene

Konfirmationshögtid
Det är med glädje vi får ha konfirmationshögtid 
även 2014. 11 elever sammanlagt har deltagit 
i undervisningen, 6 elever från Nårunga-Ljur 
Missionsförsamling och 5 elever från Asklanda-
Ornunga Missionsförsamling. 

Av utrymmetsskäl förläggs avslutningshögtiden 
till Asklanda-Ornunga  Missionskyrka. 

Styrelsens sammansättning 
2014
Ordförande: Gun Vårhall 
Vice ordförande: Christina Larsson 
Kassör: Sten Hallenrud 
Vice kassör: Ingela Oscarsson 
Sekreterare: Marie Forsberg 
Vice sekreterare: Anders Stålberg 
Övriga ledamöter: 
Anna Kullberg, 
Fredrik Wigell, 
Michael Olsson-Tégélaar 

4 maj
Mona och Sven-Olof Holmberg kommer att 
medverka i gudstjänsten. De berättar om 
hjälparbetet i Rumänien som vår församling 
varit med och stöttat ekonomiskt. 

Man har kvinnoprojekt och stöttar utsatta 
människor, särskilt romer, som försörjer sig på 
att leta på soptippar efter något användbart.  

Påskkonsert 13 april
Nårungakören bjuder in till en konsert där du 
får uppleva påskens budskap i sång, musik och 
tal. Vi har ju ofta som tradition att gå på nå-
gon av alla julkonserter som erbjuds. Men du 
har kanske inte varit på en påskkonsert?  

På Palmsöndagen den 13 april klockan 18:00 
har du chansen! 

Påsken är ju utan tvivel den största kristna 
högtiden. Detta återspeglas i den stora och 
rika sång- och musikskatt som finns med pås-
ken som tema. Alltifrån sånger kring Getsema-
ne, Långfredag till Påskdagens triumferande 
uppståndelse. 

Nårungakören vill dela med sig av dessa oför-
glömliga och älskade sånger och inbjuda dig 
att i sång, musik och tal ta del av och inspire-
ras av påskens budskap. 

Så boka in söndagen den 13 april klockan 18:00 
i almanackan. Då möts vi i Ljurhalla Missions-
kyrka. 

Arbetsutskott: 
Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Pastor 

Verksamhetsrådet: Gun Vårhall 
sammankallande, Fredrik Wigell 

/Gun Vårhall, ordförande 
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Hej!
I vår händer det mycket här i equmenia! Vi 
får dock börja med att titta tillbaka på vad 
som hände under nyår. Den 28 december var 
vi 270 ungdomar och ledare som åkte upp till 
Särna för det årliga skidlägret. Det blev en 
vecka med bra skidåkning, härlig stämning och 
många möten med Gud. Här ifrån Ljurhalla var 
vi 16 nöjda deltagare och ledare.  

Kalender
Mars
29  18.00 equmenias Basar, Sporthallen
29  20.00 eXpandmöte i Herrljunga
April
6    17.00 Scoutgudstjänst 
11   19.00 iGod, ungdomsmöte i Alingsås
Maj 
1-4  Konfirmationsläger
3    20.00 WAY, ungdomsmöte i Vårgårda
11   10.00 Söndagsskolans avslutning
Juni
1     11.00 Konfirmationshögtid, Asklanda
5-8   Scoutlägret Avstamp - för alla
v. 26 Explore 2014

Vårt fredagscafé fortsätter och under våren 
kör vi ibland gemensamma fredagskvällar med 
Asklanda-Ornunga. Ungdomskören Jennyz har 
varit ute på en liten vårturné bl.a. i Borgste-
na. Söndagsskolan rullar på och man blir lika 
förvånad varje gång över hur många barn som 
är med. Många barn betyder också att det be-
hövs ledare, är du en av dem? 

Nu i vår går föreningens årliga Basar av stapeln. 
Den infaller den 29 mars kl 18.00  i sporthal-
len. Kom och var med och stötta arbetet och 
förhoppningsvis får du med dig stjärnvinsten 
hem. 

Scouterna laddar upp för scoutlägret ”Av-
stamp”, som är ett scoutläger för alla. Detta 
betyder att föräldrar och syskon är inbjudna 
att vara med. Mer information om detta finns 
på sidan 3. Missa inte denna otroliga chans att 
få vara med om ett riktigt härligt läger! 

Ha en riktig härlig vår och njut av solen! 
/ Ungdomsledare Alice  

”Jag tror på Gud som jag tror på solen. Inte 
för att jag ser den, men genom den blir allt 
synligt.” – C.S. Lewis. 


