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Dessutom hittar du kalender för januari-mars 
2015 för Equmeniakyrkan Ljurhalla, Equmenia-
kyrkan Skogsbygden och Equmenia Ljurhalla. 

Följ med på fotbollsläger 
i Ryssland

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

Mer information finns även på ljurhalla.se

Equmeniakyrkan Ljurhalla har sedan 1991 haft 
kontakt och utbyte med församlingen i Ryazan, 
Ryssland. Det samarbetet har bestått av 
personliga besök och hjälpsändningar. Sedan 
2012 har församlingen i Ryazan organiserat 
fotbollsläger i samarbete med Equmeniakyrkan 
i Sverige.

Läs mer om fotbollslägret 2014 på sidan 4-5.

MISSA INTE 
Midnattsgudstjänst 24 december 
kl 23.00
Medverkande är Mattias Yngvesson 
och sång av Hanna Lindroos, Emma 
och Jenny Forsberg.  



”Equmeniakyrkan Ljurhalla har som målsättning att 
göra Jesus Kristus känd och trodd i bygden.”

Församlingen har flera olika verksamheter. 
Människor i trakten möts regelbundet till kristen 
gemenskap genom: gudstjänster, barnsång, 
söndagsskola, scout, fredagscafé, körsång, 
syföreningar, hemgrupper.

Under andra halvan av 1800-talet drog det fram en 
väckelse i bygden – precis som på många andra håll i 
Sverige. Missionshus byggdes på många platser. År 
1985 bildade missionsförsamlingarna i Ljur, Lida, 
Nårunga, Nårunga-Norra och Åred tillsammans 
Nårunga-Ljur Missionsförsamling. Nyligen bildade 
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och 
Missionskyrkan en gemensam kyrka i Sverige. Detta 
innebär att Nårunga-Ljur Missionsförsamling har bytt 
namn till Equmeniakyrkan Ljurhalla.  

Från och med januari 2015 kommer också ett 
nyformat arbetslag att arbeta i Equmeniakyrkan 
Ljurhalla. Det är Alice Marinder, Håkan Oscarsson 
och Tomas Arvidson som tillsammans ska arbeta i 
församlingen med olika uppgifter. 

Alice kommer från Vimmerby i Småland. Hon gifte 
sig i somras med Jonatan och bor i en stuga i Åred. 
Alice är församlingens ungdomsledare. Hon får vara 
med och leda ungdomar på fredagscaféet, i 
scoutpatruller och under konfirmationsträffarna. En 
dag i veckan finns hon i korridorerna på 
Gullhögsskolan. Alice samarbetar också med 
församlingar i Vårgårda-trakten när det gäller 
ungdomsmöten och tonårsläger. 

Håkan är uppvuxen i Lida, Nårunga. Med sin fru 
Ingela har han tre vuxna söner. De senaste 25 åren 
har han arbetat på bank. Från årsskiftet är han 
tjänstledig från sitt bankjobb och han kommer då att 
arbeta mycket med omsorg. Han vill möta sjuka och 
äldre. Han vill samtala med människor, både i och 
utanför församlingen, och möta människor runt om i 
bygden. Håkan kommer att arbeta deltid som diakon i 
församlingen och deltid på Hela Människan/RIA i 
Vårgårda.

Tomas är född i Småland men uppvuxen i Ödeshög i 
Östergötland. Därifrån kommer hans fru Kristina. De 
har fyra vuxna söner. Närmast kommer han från 
Mariefred i Södermanland. Han har arbetat som 
pastor i över 30 år.  Tomas ska arbeta 75 % som 
pastor medan resterande 25 % ska ägnas åt 
BeachChurch.

 

Under mottot ”vi tar kyrkan till beachen” är han 
med och bygger upp en församling bland beach-
volleyspelare i Sverige. Genom att arrangera beach-
volleytävlingar samlar BeachAid in pengar till 
u-landshjälp. För Tomas är givetvis beachvolleyboll 
ett stort fritidsintresse. 

Tomas kommer att ha många olika uppgifter som 
pastor. Predikningar under gudstjänster kommer att 
vara det som syns och märks mest. Han vill att 
församlingen ska vara attraktiv, inte minst för 
ungdomar och unga vuxna.

- I församlingen kan människor med olika talanger 
och gåvor träffas för att möta Gud, säger Alice. 
Kristen tro kan ge moderna människor hopp, värde 
och mening. Hon menar att en församling har 
kommit långt om medlemmarna tänker på vad man 
kan ge, inte på vad man kan få. 

Håkan betonar att man kan likna församlingen vid 
en kropp. Alla delar måste fungera, inte bara de som 
syns. Alla ska ha omsorg om varandra. Han vill att 
församlingen tydligt ska kunna presentera  vad den 
kristna tron innebär idag i ett sekulariserat land som 
Sverige.

Nytt namn och ny trio
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Tomas Arvidson, ny pastor i Ljurhalla från januari.

Håkan Oscarsson, känd av många, får en ny roll som anställd 
diakon i Equmeniakyrkan Ljurhalla.



Nytt namn & nya möjligheter 
i Equmeniakyrkan Ljurhalla

Brev från Anatolij Redin i Ryazan

Våra kära vänner i Kristus!
Det var en stor välsignelse att ha 70 barn på 
fotbollslägret. Lägret blev till tack vare Guds hjälp och 
våra vänner från Sverige som organiserade besöket av 
unga tränare från den kristna sport-organisationen. 
Prisa Gud för Hans hjälp och välsignelse.

Detta är tredje gången som vi håller lägret. För mig är 
det en välsignad upplevelse: att kombinera sport med 
bibelns budskap till tonåringarna. Lägret var något 
alldeles extra för de föräldralösa tonåringarna.

Då de har många träningstillfällen är de fysiskt 
starkare än ungdomarna som kommer från hem med 
familjer. Lägret är ett bra tillfälle att ”skava bort 
kanterna” mellan de föräldralösa och ”familje-barnen” 
då det finns en försiktighet och negativ attityd 
gentemot de föräldralösa. 

Det finns också det motsatta då de föräldralösa ung-
domarna har dålig attityd mot de som kommer från 
hem och familjer på grund av avundsjuka och ilska. 
De som kommer från barnhemmen har inte fått någon 
kärlek och omtanke från föräldrar under sin uppväxt. 
Gud hjälpte till att rensa bort konflikterna och 
konfrontationerna på lägret eftersom alla enades av 
fotbollen. 

Under dessa dagar sysslade ungdomarna också med 
bibelstudier och bön till Gud. Det var helt fantastiskt 
att se hur många ungdomar som tog emot Gud under 
lägrets sista dag. Må Gud välsigna dem och låt dem 
växa i sin frälsning. 

Jag är uppriktigt tacksam för era böner och stöd till 
vår församling. Vi står redo att utöka den ytterligare. 
I Hans namn, er broder Anatolij

Läs mer om fotbollslägret på sidan 4 och 5.

Det som i folkmun är känt som Missionskyrkan i 
Ljurhalla har formellt haft namnet Nårunga-Ljur 
Missionsförsamling. Men under hösten 2014 har 
församlingen bytt namn och heter Equmeniakyrkan 
Ljurhalla. Detta som en naturlig följd av att 
missions-, baptist-och metodistkyrkan i hela Sverige 
tillsammans bildat Equmeniakyrkan.

I samband med att det nya namnet, Equmeniakyrkan 
Ljurhalla, antagits blir det även en del förändringar 
med ny logotyp och ny grafisk profil för 
församlingen. Vi följer nu den grafiska profilen som 
finns framtagen nationellt för Equmeniakyrkan, men 
vi har en egen logotyp med tillägget Ljurhalla under 
den nationella logotypen. 

Med en ny grafisk profil såg vi möjligheterna att 
utveckla vårt programblad, det som vi tidigare kallat 
för FörsamlingsNytt. En arbetsgrupp har funderat, 
stött och blött frågor kring målgrupp för och 
innehållet i programbladet. Två gånger per år 
kommer ett enkelt programblad att ges ut i brev-
lådorna som kort och gott heter Programblad. 
Denna enklare version, med kalender för händelser i 
Equmeniakyrkan Ljurhalla ges ut en gång på hösten 
och en gång på våren. 

Två gånger per år kommer programbladet att utökas 
med mer redaktionellt material, det vill säga artiklar 
och reportage om våra verksamheter och vad som 
händer i och runt omkring vår församling. Detta blad 
kommer att heta Inblick och kommer att ges ut strax 
före jul och inför sommaren varje år. Det är alltså det 
första numret av Inblick som du håller i din hand nu.

För Tomas är församlingen ”Guds Dreamteam”. I 
församlingsgemenskapen får man möta Gud på ett 
speciellt sätt. Man får betjäna varandra. Församlingens 
uppgift är också att presentera en personlig kraft som är 
mycket större än oss själva. Tomas tror att det finns en 
längtan som alla människor har efter en inre frid och 
glädje, efter en större kärlek än vad den här världen kan 
ge.

Naturligtvis har både 
Alice, Håkan och Tomas 
ett nära förhållande till 
kristen tro. För Alice 
innebär den kristna tron 
mening, trygghet och 
sanning. Även Håkan 
nämner trygghet. Tron är 
något man växer in i. 
Även om man inte känner, 
så vet man att Gud finns 
och vill det bästa för en 
människa. För Tomas är 
Gud kärlek. Den kristna 
tron fördjupar kärleken. 
Det är ganska lätt att älska 
den som handlar gott. Det 
är en utmaning att också 
älska den som handlar ont. 

Människor behöver Guds hjälp att göra den här 
världen till en bättre plats att leva på. Tomas tror på 
ett liv efter döden, där ondskan är besegrad och 
kärlek råder. Han vill också att människor i 
församlingens gemenskap ska se och finna den 
kärlek, frid och glädje som finns hos Gud. 
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Alice fortsätter som ungdomsledare
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En utblick från Ljurhalla kan ge inblick i ett annat 
land och de nya möjligheter som vi kan skapa 
tillsammans. Sedan 1991 har Equmeniakyrkan i 
Ljurhalla haft en vänförsamling i Ryazan, 
Ryssland. Det började med ett brev ut i det okända, 
fortsatte med klädinsamling och hjälpsändningar 
och har nu mer kommit att bestå av ekonomiskt 
stöd till barnhemsarbete och lägerverksamhet för 
barn och ungdomar. Allt har hela tiden varit under 
ledning av den, till synes, outtröttlige Anatolij 
Redin. Sedan 2012 har församlingen organiserat 
fotbollsläger i samarbete med Equmeniakyrkan i 
Sverige.

Emma Josefsson från Skogsbygden har 2013 och 2014 
representerat Equmeniakyrkan Ljurhalla på fotbolls-
läger i Ryazan. Hon har varit en av de svenska ledarna, 
med pastorn och riksevangelisten Göran Holmberg i 
spetsen, för en veckas intensivt läger. Ett läger med 
gemenskap, fotboll och bibelstudier som bärande delar. 
Det är både lätt och svårt att intervjua en person som är 
full av intryck och upplevelser, men så här blev det:

Varför ger du en vecka av sin semester för att åka 
på läger i ett annat land?
När jag hörde talas om det ville jag satsa direkt. Med 
bakgrund både i fotboll i Skogsbygdens IF, 
Holmalunds damlag, och i missionskyrkan i Ljurhalla, 
kändes det självklart att vara med. Tanken var att jag 
skulle vara med redan 2012 men då krånglade det med 
visum vilket gjorde att jag fick skjuta upp mitt 
deltagande ett år. Men 2013 och i år, 2014, fick jag 
möjlighet att delta.

På fotbollsläger i Ryssland

Fakta om fotbollsläger i Ryssland
I år ordnades fyra liknande fotbollsläger i Ryssland. 

För vår del är det ett samarbete mellan 
Equmeniakyrkan i Sverige, ungdomsorganisationen 

Equmenia, Equmeniakyrkan Ljurhalla och vår 

vänförsamling, Independent Baptist Church of 

Ryazan. Ryazan är en stad 20 mil sydöst om 

Moskva med ca 600 000 invånare.Equmeniakyrkan Ljurhalla har sedan 1991 haft 

kontakt och utbyte med församlingen i Ryazan. Det 

samarbetet har bestått av personliga besök och 

hjälpsändningar. Under senare år har hjälp-

sändningarna upphört och det sociala arbetet har 

utvecklats till att stödja barnhemsarbete, ett 

utslussningshem för barnhemsbarn som är för 

gamla att bo på barnhem, men för unga att få 

arbete, samt lägerverksamhet i den ryska 
församlingens regi. Läs mer på www.ljurhalla.se      

                            

4  Söndag 10.00 Gudstjänst 
Håkan Oscarsson, Evelina Karlsson 
& Markus Filipsson, Barnvälsignelse 
Mötesansvarig Ingela Oscarsson

10 Lördag 18.00 Bygdens Julfest
Linn Vårhall, Servering 
Se notis sid 7

17 Lördag 18.00 Välkomstsamkväm för 
församlingens anställda 

 Servering
Mötesansvarig Gun Vårhall

18 Söndag 10.00 Gudstjänst med installation 
av ny pastor och diakon
Tomas Arvidsson,Tomas Hammar 
Församlingens körer, Servering
Mötesansvarig Sören Magnusson

20 Tisdag 9.30 Barnsång
18.30 Ekumenisk bön
Filip Stensman, Tomas Arvidsson 
Håkan Oscarsson

25 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Ornunga kyrka
Tomas Arvidsson,Nårungakören

Program för Equmenias verksamheter scout och 
fredagscafé hittar du på www.ljurhalla.se eller i 
separat utskickade programblad för respektive 
grupp.
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Vilka är med på ett sådant här läger? 
Från Sverige var vi fem stycken, förutom mig, Göran 
Holmberg, Jacob Einebrant, Samuel Hummerdal, 
Equmeniakyrkans koordinator för kontakt kyrka-idrott 
och Gustav (jag har glömt hans efternamn) som 
deltagit i fotbollsläger i Afrika förut. Med de ryska 
deltagarna blev det ca femtio stycken och några ledare. 
Dessutom var deras fantastiska kökspersonal och andra 
som arbetade med det praktiska runt omkring också 
med.

.

- Emma Josefsson i Ryazan
1  Söndag 10.00 Gudstjänst 

Göran Holmberg, MonaBritt 
Karlsson & Eva Ahlsén, Servering
Mötesansvarig Sten Hallenrud

3 Tisdag 9.30 Barnsång

6 Fredag Konfahajk
7 Lördag Konfahajk

8 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Tomas Arvidsson, Gunno Marinder 
Konfirmanderna, Söndagsskola 
Mötesansvarig Fredrik Wigell

14 Lördag 16.00 Årsmöte för 
Equmeniakyrkan Ljurhalla
Servering

15 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Tomas Arvidsson,Kristian Olsson 
Söndagsskola, Servering
Mötesansvarig Håkan Oscarsson

17 Tisdag 9.30 Barnsång

18 Onsdag 15.00 Eftermiddagsträff i 
Asklanda-Ornunga Missionskyrka
Mogna Män & Kvinnor medverkar
Servering

22 Söndag 10.00 Gudstjänst med Gideoniterna 
Håkan Oscarsson, Anna-Karin 
Ragnarsson, Åsa-Pia Andersson 
Kristina Stålberg och Kristin Wigell
Söndagsskola 
Mötesansvarig Sven-Olov Vårhall

Program för Equmenias verksamheter scout 
och fredagscafé hittar du på www.ljurhalla.se 
eller i separat utskickade programblad för 
respektive grupp.

Lägerdeltagarna var en blandad skara. Där var barn 
till församlingens medlemmar, barn som bodde och 
vuxit upp på barnhem och några barn från staden, 
Ryazan, som hört talas om lägret förra året och nu 
ville vara med. Knappt hälften var tjejer. Det var 
dock fler tjejer i år än de första åren. Ålder på 
deltagarna spände mellan fyra och tjugo år. Den 
största gruppen som jag tränade och ansvarade för 
bestod av 17 tjejer mellan tio och arton år. 

Hur gick det för er då?
Det gick bra. Sista dagen delade vi upp grupperna 
åldersvis och spelade match. Det var mycket jämna 
lag och finalen fick avslutas med straffsparkar för att 
få fram ett segrande lag

Beskriv en normal dag på lägret
Morgonbön, frukost, två timmars träning, lunch, lite 
vila (eller annat, så som studiebesök eller musei-
besök), ledarsamling, två timmars eftermiddags-
träning och 17.30 var det middag. På kvällen var det 
gruppsamlingar och bibelstudier som Göran 
Holmberg ansvarade för plus en stunds lek och bus. 
Till sist var det kvällste, gemenskap och andakt. 
Lördagen bestod av avslutningsmatcher, pris-
utdelning och en avslutningsceremoni.

Hur förbereder du dig innan du åker iväg?
Första året var det stort och många frågor: Ska jag 
klara det? Vad förväntas av mig och så vidare. Jag 
hade ingen klar bild av hur det fungerade innan, men 
jag hade ju erfarna medledare, så jag tänkte att det 
ordnar sig nog.

Hur bearbetar du det efteråt?
Det är inte lätt. Det är många, många upplevelser och 
djupa intryck som kan ta lite tid att smälta och 
bearbeta!

Kan du rekommendera andra att åka på 
fotbollsläger, och vad krävs?
Ja. Absolut. Det som krävs är lite idrottsintresse och 
att vilja vara ledare för barn/ungdomar tillsammans 
med ryska ledare. 5

Emma Josefsson har blivit intervjuad av Sören Magnusson
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Equmenia är en ung organisation med gamla anor och nya 
möjligheter och barnverksamheten i Equmenia Ljurhalla har 
både djup och bredd.  Vi vill göra vårt bästa att vara en kyrka 
med Jesus i centrum som ger plats för barn och unga utifrån 
vår tids behov. Barn och unga skall känna att de är välkomna, 
blir sedda och får bidra med det som är deras gåvor och 
erfarenheter. Musik är något som både skapar och ger glädje 
och våra verksamheter som bygger på detta är:

Jennyz
Jennyz  är en kör/
grupp med ungdomar 
och unga vuxna som 
spelar och sjunger 
tillsammans under 
ledning av Emma 
och Jenny Forsberg. 
De består just nu av elva personer från Ljurhalla och 
Asklanda/Ornunga och vill väldigt gärna bli fler. De åker 
runt och sjunger i olika kyrkor och övar några gånger innan 
det.

- En kör/grupp för ungdomar hade inte funnits i Ljurhalla på 
många år och vi såg att det finns ett intresse för musik i 
bygden. Därför gjordes en satsning för ungefär tre år sedan. 
Vi som är med tycker att det är väldigt kul. Vi tror starkt på 
att Gud är med i vårt arbete och att detta har betytt mycket 
och kommer att betyda mycket för ungdomar i vår bygd, 
berättar Emma och Jenny.

Barnkören
Att få visa barnen den glädje som finns i musiken är fan-
tastiskt. Musiken har en stor inverkan på barnen. I barnkören 
sjunger vi tillsammans, lär oss rörelser till musiken och får 
träna på att lyssna in varandra och samarbeta. En del bus blir 
det längs med vägen. Vi övar tillsammans ungefär en gång i 
månaden under gudstjänsttid på söndagar. Barnkören sjunger 
vid olika tillfällen i kyrkan. Barnen är från fyra år och uppåt.

Barnsången 
Barnsången erbjuder en stund i musiken och rörelsens tecken 
för barn upp till tre år med förälder. Det är en stund som 
väcker lust, lek och nyfikenhet hos barnen. Vi sjunger, spelar, 
      gör ramsor och dansar tillsammans. Barnens utveckling 
      stimuleras både motoriskt, socialt och emotionellt. Fastän 
      många av barnen är för små för att sjunga med, lär de sig  
      sångerna lika fort som sina föräldrar. Detta märks på   
      igenkännandets glädje i barnens ögon.

      Barnsången är även en viktig mötesplats för föräldrar i      
      bygden. En plats där du kan träffa andra som är i samma 
      situation i livet. Vi umgås, knyter kontakter och fikar 
      tillsammans. Terminsstart tisdag 20 januari. Välkommen! 
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Sången och 
musiken i Equmenia  
skapar möjligheter

1  Söndag 10.00 Gudstjänst 
Sören Magnusson, Christina 
Larsson, Kerstin Magnusson 
Verna Liljegärd, Söndagsskola 
Servering
Mötesansvarig Lisbeth Johansson

3 Tisdag 9.30 Barnsång

8 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Tomas Arvidsson, Ebbe & Birger 
Gustavsson, Söndagsskola 
Mötesansvarig Anna Kullberg

11 Onsdag 15.00 Dagledigträff
Britt-Marie Svensson med vänner 
Söndagsskola, Servering 
Mötesansvarig Anita Sävenstrand

15 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Tomas Arvidsson, Jennyz 
Söndagsskola, Servering
Mötesansvarig Michael Olsson-
Tegelaar

17 Tisdag 9.30 Barnsång

22 Söndag 17.00 Cafékväll – Håll hoppet 
levande, glimtar från en resa du 
inte vill göra
Stig Gustavsson, Servering
Mötesansvarig Sten Hallenrud

28 Lördag 18.00 Basar Equmenia Ljurhalla
i Nårunga Sporthall
Servering

29 Söndag 10.00 Gudstjänst
Håkan Oscarsson, Nårungakören
Mötesansvarig Fredrik Wigell

31 Tisdag 9.30 Barnsång

Program för Equmenias verksamheter scout 
och fredagscafé hittar du på www.ljurhalla.se 
eller i separat utskickade programblad för 
respektive grupp.

http://www.ljurhalla.se/


Equmeniakyrkan Skogsbygden

December
26 Fredag 10.00 Gudstjänst Rosa och Sven-Arne Johansson
 

2015
Januari
9 Fredag     19.00 Jul- och grötfest Ingvar Holmberg  m fl
18 Söndag   15.00 Gudstjänst Leif Johansson m fl från Borås
31 Lördag     15.00 Årsmöte   
 

Februari
14 Lördag     18.00 Film- och diktkväll Leif Tjärnefalk
16 Måndag   18.00 Ordet och bönen
 

Mars
1 Söndag 15.00 Gudstjänst Maria Rydell och Joakim Strandberg
15 Söndag  15.00 Gudstjänst Bibellinjen från Hjälmared
16 Måndag   15.00 Symöte
16 Måndag   18.00 Ordet och bönen
28 Lördag    16.00 Lördagscafé medverkande ej klart
30 Måndag   15.00 Symöte

Bygdens julfest 10 januari
Den årliga julfesten för hela bygden äger rum den 10 januari i Equmenia-
kyrkan Ljurhalla. Denna gång får vi besök av Linn Vårhall som kommer 
att berätta om sin resa i Swaziland. Så här skriver Linn inför sin 
medverkan: 
”Fyra ungdomar, tre månader, två länder, en STOR Gud. Det handlar om 
ett äventyr genom södra Afrikas bergiga natur. Ett äventyr på liv och död, 
ett äventyr i Jesu namn. Följ med mig på min resa genom Swaziland.”

Resa till Ryazan september 2015?
Tankar har väckts om att göra en resa till vår vän-
församling i Ryazan i Ryssland, och vi vill nu 
höra hur stort intresset är. Tanken är att vi åker 
buss och båt. Programmet skulle bli ungefär så 
här:
Dag 1: Resa till Stockholm och båt över Öster-
sjön på natten.
Dag 2: En heldag i Sankt Petersburg med svensk-
talande guide. Sedan resa under natten till Ryazan.
Dag 3-6: I Ryazan med program av olika slag 
som våra vänner ansvar för.
Dag 7-8: Heldag i Moskva med svensktalande 
guide. Resa till Finland, Estland eller Sankt 
Petersburg över natten. Båtresa över Östersjön.
Dag 9: Stockholm – Ljurhalla.
Kostnaden beror på hur många vi blir men den 
blir billigare än bussresebolagens. Är du 
intresserad av att följa med? Hör av dig till Sören 
Magnusson med ett mail, telefonsamtal eller sms. 
Den här anmälan är inte bindande. I april 2015 
blir det mer konkret. Information kommer under 
tiden fram till dess när vi vet hur intresset 
utvecklas. Sören Magnusson, telefon 0322-
660416 eller 0750-319001.

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. 
 
Kalender
24 januari - WAY i Vårgårda 
21 februari - Ungdomsmöte i 
Asklanda
28 februari - Expand i Sollebrun
28 mars - Equmenias basar

Terminstart
Barnmusiken startar 20 januari och 
därefter träffas de tisdagar varannan 
vecka kl 09.30-11.30. 

Söndagsskolan startar 8 februari. 

Program för Equmenias 
verksamheter scout och fredagscafé 
se www.ljurhalla.se eller separat 
utskickade programblad för 
respektive grupp.

Se även annons och predikoturer i Alingsås Tidning. 
Vid förfrågning om symöte ring Birgitta Eriksson 
telefon 91048 eller Ulla Johansson telefon 91023. 
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Styrelsen hälsar Dig som är medlem 
i Equmeniakyrkan Ljurhalla 
välkommen till årsmöte lördagen 
den 14 februari kl. 16.00. Varmt 
välkomna!

Medlemmar i Equmeniakyrkan 
Skogsbygden kallas till årsmöte 
lördagen den 31 januari
kl. 15.00. Varmt välkomna!

Kallelser till årsmöten Inbjudan
Asklanda-Ornunga Missionsför-
samling inbjuder Equmeniakyrkan 
Ljurhalla till en eftermiddagsträff 
onsdag 18 februari klockan 15.00. 
Medverkar gör Mogna Män & 
Kvinnor. Servering.

Nästa nummer av Inblick kommer i 
juni. Där emellan kommer program-
bladet för april, maj och juni.

http://www.ljurhalla.se/


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

Ordförande Equmeniakyrkan Ljurhalla
Gun Vårhall, telefon 0322-66 01 22, 070-823 41 22
e-post: gun.varhall@tele2.se

Ordförande Equmeniakyrkan Skogsbygden
Birgitta Eriksson, telefon 0322-910 48

Ordförande Equmenia Ljurhalla
Jakob Björkqvist, telefon 0737-40 31 65

Vakanspastor till och med 2014-12-31
Krister Johansson, telefon 0766-29 54 40
e-post: krister@bodaryd.se

Från 1 januari 2015
Pastor & församlingsföreståndare Diakon
Thomas Arvidsson Håkan Oscarsson 
Uppgifter om telefonnummer och e-postadresser kommer att 
finnas på vår webbplats så fort det är klart.

Ungdomsledare
Alice Marinder, telefon 073-081 88 89
e-post: ungdomsledare@ljurhalla.com

www.ljurhalla.se

Klockan var ungefär fyra på efter-
middagen en regntung måndag i början av 
november, när Mats Bjurbom öppnade 
dörren till sitt hem i Herrljunga. Vi hade 
stämt träff för att samtala en stund om en 
bok han skrivit tillsammans med Torsten 
Åhman. 

Mats Bjurbom är författare, fotograf, 
journalist och kommunikatör. Torsten 
Åhman är kristen skribent och pastor i 
Equmeniakyrkan. Titeln på boken är 
Samtal i trons gränsland. De har i flera 
samtal talat om kristen tro. Mats Bjurbom 
har frågat och Torsten Åhman har svarat. I 
boken återges såväl frågor som svar. Mats 
Bjurbom hoppas att boken ska kunna 
fungera som vägledning för någon som 
kan ha behov av kristen tro, av något som 
är större än den egna förmågan att 
bedöma.
     Bön är viktigt betonade Mats Bjurbom 
i vårt samtal. Och tillit – att lyssna till sin 
inre röst. Tvivel är inget konstigt. Det är 
naturligt att steg för steg närma sig 
kristen tro, i en process, utan att ha 
kontroll över allt. Själv är Mats Bjurbom 
nu en kristen och tror att Jesus var död 
och sedan uppstod igen. Han tyckte 
tidigare att detta var svårt att tro på, att en 
död människa börjar leva igen.
     När vi skiljdes åt fick jag veta, att jag 
dagen efter kunde höra honom i P1:s 
Tankar för dagen. Jag lyssnade. Han 
berättade komprimerat kl. 06.50 om en 

människans längtan efter något som kan 
få avgörande betydelse för ens liv.
     De handlar om egna fel och om ånger, 
om förlåtelse mellan människor och 
mellan Gud och människan. De handlar 
också om kärlek och sexualitet, om 
engagemang och gemenskap. 
     ”Att be är att uttrycka sitt beroende, att 
formulera det som rör sig inom en, och att 
söka hjälp i det som är större än vad man 
själv är”. Torsten Åhman säger att oro och 
ångest antingen kan pressa ner oss i 
skoskaften eller föra oss in i bönen. Han 
menar också att en del människor har lätt 
för att samla sig och be. Hans egna tankar 
kan bli som vilda fåglar som far åt alla 
håll och därför tycker han bättre om att 
skriva ner sina böner. En gång bad Mats 
Bjurbom en överlåtelsebön han fann i 
Kristen – vad är det egentligen? Man kan 
be: ”Gud, tack för att jag får komma till 
dig som jag är. Jag har syndat mot dig och 
är inte värd att kallas ditt barn. Jag vänder 
om till dig. Förlåt mig mina synder. Låt 
mig bli född på nytt till ett liv som ditt 
barn. Jesus, du har dött för mina synder 
och uppstått för min frälsning. Du har 
sagt: Den som kommer till mig ska jag 
inte visa bort. Tack Gud, för att jag får 
komma och för att du tar emot mig. 
Amen”.
     I bokens sista avsnitt, ”En dimension 
som tilltar”, svarar Torsten Åhman på 
frågor om att hitta Gud i olika åldrar. Han 
menar att ”Gud har ett par skor för varje 
människa och det är ett par som passar”.
     Under egna vandringar i livets inre 
gränstrakter har jag ofta stavat på en 
bibelvers. Man hittar den i Hebreerbrevet 
11:1: ”Tron är grunden för det vi hoppas 
på; den ger oss visshet om det vi inte kan 
se”. Det kanske finns en del av både 
gråskalor och regnbåge i den versen – för 
någon som är på resa i trons gränsland – 
på väg mot tillit. 

/Bertil Jonsson
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Från kontroll till tillit
lång livsresa tillsammans med sin hustru.
En resa mot mening. Han studerade 
teoretisk filosofi i början av 1980-talet. 
Han var som ung full av förakt inför det 
han uppfattade som meningslöst dravel.  
Han insåg att han måste förändra sig när 
vänner blev arga, trötta på diskussioner 
om logik och om sanna och falska satser. 
Under sina få morgonminuter talade 
Mats Bjurbom om en resa bort från 
tvärsäkerhet till villrådighet, från 
svartvitt till gråskalor och regnbåge, från 
kontroll till tillit. 
     I bokens inledning berättar Mats 
Bjurbom att han alltid varit intresserad 
av tron, som ”ett slags torftigt 
intellektuellt intresse”. Det var ”bara 
ord, ingen koppling till det innersta, 
ingen uttalad tro”. 
     Han har alltid oroat sig, om stort och 
om smått. Vid ett tillfälle kastades han 
utan förvarning in i en djupare oros-
känsla, ångest, än han tidigare varit van 
vid. Det var under en reportageresa i 
Kina, på ett hotellrum i Dalian den 1 
november 2012. Han försökte, utan att 
lyckas, att motverka ångesten med tanke, 
intellekt och med whisky. Det hjälpte 
inte. Istället tog han bönen till hjälp. 
Bönen var ett verktyg han kände till, 
eftersom hans fru sedan några år var 
diakon i Svenska kyrkan. Det fungerade 
hjälpligt.
     Vid hemkomsten till Sverige fanns 
den otäcka känslan kvar. För att få 
arbetsro hade han planerat en resa till 
Indien. Med i bagaget hade han Torsten 
Åhmans bok Kristen – vad är det 
egentligen? Den boken har kommit att 
betyda mycket för Mats Bjurbom.
     Utan arbetslust befann han sig i 
januari 2013 i Kerala. Under denna resa 
blev han en bekännande kristen. Mitt på 
dagen den 8 januari, regnet öste ned, 
gick han sakta ned i Arabiska havet. Han 
tänkte att detta var hans andra dop. 
     Tydligt, enkelt och klart rör sig 
bokens samtal kring många frågor som 
alltid varit centrala i kristenheten. Bibeln 
är en given utgångspunkt. En annan är 
ärlighet i de samtal som handlar om 
människans törst i trons gränsland, om 

Litteratur: 
Mats Bjurbom, Torsten Åhman, Samtal i 
trons gränsland, Katarsis Film & Media, 
2014.
Torsten Åhman, Kristen – vad är det 
egentligen? Libris, 2011.
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