
N
årunga-Ljur &

 Skogsbygdens M
issionsförsam

lingar
FÖ

RSAM
LIN

G
SN

YTT

Januari - Mars 2012



2 3

FörsamlingsbokenAndra sidan

Vi gratulerar
 5 januari
 Olof Oscarsson 91 år

 14 januari
 Ernst Lidesten 91 år 
     

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

Var förberedd
Detta blir första gången för mig, att få skriva 
på ANDRA SIDAN!

Livet är fullt utav överraskningar och det är 
alltid bra att vara förberedd på det mesta. Nu 
när vintern är här och det är mörkt och kallt 
ute, är det gott att minnas sådant som värmer 
oss på insidan.

Jag vill ta med Dig på en resa! Du får följa med 
helt gratis. Resan går till Österrike och Bad 
Gastein. En vecka i början på oktober månad 
2011, resten min man och jag dit för att vandra 
i Alperna.

Det är viktigt att vara förberedd skrev jag i 
början av texten, och detta var en resa som 
krävde en viss utrustning och framförhållning. 
Vi följde deras råd och på plats deras inhemske 
ledares råd på våra vandringar och detta gav oss 
den bästa utdelning vi kunde önska oss.

Vädret gav Gud oss, strålande sol från klarblå 
himmel, vindstilla, och en underbar sommar-
värme. Näst sista dagen, när vi skall skiljas åt 
efter dagens vandring säger vår vandringsle-
dare: ”i morgon får ni klä er varmt, för det 
kommer att bli snö”. Det var lite svårt att tro, 
för himlen var ju blå och solen sken, vädret var 
det bästa möjliga.

Sömnen den natten blev nog lite orolig, kan det 
verkligen bli snö? Upp med gardinen och vad 
skådar mitt öga? Regn, regn i strila strömmar.

Nu förklarar vandringsledaren att uppe på 1500 
m höjd där finns snön och idag skall vi upp till 
2200 m, så på med utrustningen.

Att vara förberedd är A och O. Jag är så tack-
sam för att jag följde råden vi fått. Att ha rätt 
utrustning visade sig vara väldigt viktigt. Vi fick 
verkligen erfara hur fort vädret i Alperna kan 
växla. De första tre timmarna gick bra, vi slet i 
25-30 cm snöslask och då vi efter en välbehövlig 
middagspaus skulle ta oss upp de sista 100 m 
till toppen, då rasade naturen verkligen. Nu 
blåste det våldsamt, snön yrde och hade ökat 

till ca 50 cm. Jag förstod att här gäller det att 
vara nära min ledare, jag följde tätt i hans spår, 
mina fötter kunde använda sig av hans fotspår 
och på så vis sparade jag mycket kraft. Jag 
förstod att spåren skulle yra igen på nolltid, 
men genom att följa nära ledaren slapp jag 
att spåra på nytt.

Detta blev till ett vittnesbörd för mig. Det är 
viktigt att vi i vår vandring på jorden håller oss 
nära Gud och Jesus och att Den Helige Ande får 
hjälpa oss att komma ihåg de förhållningsregler 
för vår vandring som Gud har gett oss. Att vara 
bra förberedd och ha rätt utrustning för vår 
livsvandring är helt nödvändigt. Det gör att vi 
på ett helt annat sätt kan njuta av livet fast 
det ibland både kan storma och blåsa kalla 
vindar runt oss. En vindtät jacka, som håller 
ute regn och väta och kängor på fötterna som 
gör våra steg fasta kan bidra till en fantastisk 
upplevelse.

Låt Gud få hålla sina skyddande händer runt 
Dig, och låt Honom få vara Din käpp och stav 
som hjälper Dig att hålla balansen, trots ojämn 
mark.

Jag vill önska Dig som följt med på den här resan 
allt gott, och Guds Rika Välsignelse!

/Gun Vårhall

Nu kommer kväll med vilans bud
och bördan lägges av.
Nu vill jag tacka dig, min Gud,
för allt vad året gav.
För hus och hem och dagligt bröd,
för jordelivets id,
för tröst i nöd, för liv i död,
för himmelrikets frid.
Och gryr för mig en morgondag
så är den dagen din;
så är din vilja all min lag 
och all din kärlek min.
Så står jag här i Jesu namn, 
jag lever på ditt bud. 
Jag går emot din öppna famn,
min Herre och min Gud!

Natanael Beskow

 10 mars
 Erland Oscarsson 60 år

 15 mars
 Gunnar Knutsson 85 år
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Notiser
Gudstjänst - Buren av ljus
Atle Burman – en av Sveriges mest lästa och 
älskade diktare besöker Ljurhalla Missions-
kyrka den 22 januari. 

Vår församling får celebert besök söndagen 
den 22 januari. Vår gudstjänst kl 10 kommer 
att få en alldeles speciell utformning då en av 
Sveriges mest lästa poeter kommer på besök.
Många har med stor behållning läst och lyssnat 
på Atle Burmans fantastiska dikter. De förmed-
lar ljus och hopp och utgår oftast från tankar 
och funderingar som finns hos varje människa. 
Med sin speciella och suggestiva röst fångar 
han åhöraren även om denne inte är en van 
läsare av poesi. Ett stort antal dikter har ton-
satts av många av Sveriges förnämsta tonsät-
tare.

Gudstjänsten har som rubrik ”Buren av ljus” 
och förutom diktläsning av Atle Burman kom-
mer Nårungakören att framträda och dagen 
till ära sjunga några av Atles dikter tonsatta 
av Hans-Lennart Raask.

Atle Burman är född i Roslagen och bor nu i 
Huskvarna. Han har under senare år blivit 
en av Sveriges mest uppskattade poeter inte 
minst genom många framträdanden i radio och 
TV. Cirka 200 av hans dikter har tonsatts. Bur-

December - Ljurhalla Missionskyrka
 
17 Lördag 18.00 Julkonsert i Tångahallen
18 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 Håkan Oscarsson, Eva-Lisa Hakberg, Åke Johansson, 
 Gunnar Grafström, Mötesansvarig Torwald Brunnegård, 

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

24 Fredag 23.00 Midnattsmässa
 Anna-Karin Ragnarsson, Kristian Olsson,
 Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson,  Se notis sid. 10
26 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst
 Mötesansvariga Missonskomittén, Servering, 
 Se notis sid. 10 
 

Ska’ut Grön
Först av de tre delkurserna i Ska’ut kommer 
den gröna delen. Den gröna inleddes på olika 
platser beroende på vilken patrull man blivit 
placerad i. Denna patrull består av blivande 
ledarscouter från hela Västragötalandsdistrikt 
i olika åldrar över 16. 

Det första de nya patrullerna utsätts för är att 
avgöra hur mycket mat de behöver ha med sig 
till den inledande hajken på två dygn. Då hade 
vi i stort sett ingen aning om vad som skulle 
ske eller vad saker och ting gick ut på. Men så 
snart maten tagit plats i ryggsäckarna och bli-
vit transporterad till det första ändamålet på 
hajken, en lunchplats, hade vi insett massor 
med saker. Exempelvis att vi inte fick kalla le-
darna för ”ledare” utan var tvungna att ställa 
om hjärnan till ”handledare”. Det var ju trots 
allt vi som stod på gränsen till ledare.

Sedan fortsatte hajken på samma sätt som 
hajker brukar gå till på, d.v.s. man går lite fel 
och blir lite blöt men kommer ändå fram till 
slut. På hajkens slutmål och platsen för resten 
av kursen, Åsengården i Vänga, skulle varje 
patrull sedan bygga ett kök och sovplatser 
av hederligt material, men nästan helt utan 
gränser vad gällde konstruktion. En utav pa-
trullerna utnyttjade detta och skapade ett kök 
med övervåning och sovplatser ovanför köket 
och sittbänkarna. Lite riskabelt men det höll 
hela kursen och ingen trillade ner från över-
våningen.

Under den gröna kursen får man bland annat 
lära sig om grupputveckling, vilka faser grup-
pen går igenom och om de olika rollerna som 
uppstår. Projektmetodik, hur du bör planera 

mans texter går på ett förunderligt sätt rätt 
in i läsarens hjärta och tillsammans har hans 
böcker sålt i fantastiska 36.000 exemplar.

Atle Burman har levt ett omväxlande liv och 
bland annat arbetat som lärare, reklamman 
och privatdetektiv. Sedan flera år är han dik-
tare på heltid. Fyra gånger har han fått ta 
emot Anders Frostensson-stipendiet, senast 
hösten 2008.

Gudstjänsten ”Buren av ljus” söndagen den 22 
januari kl 10 är en gudstjänst som ingen får 
eller vill missa!

Scoutledarutbildning

Ska’ut – ett underbart min-
ne för livet!
Gul del, som var nu på höstlovet, var mycket 
mer teoretisk och vi bodde inomhus i riktiga 
sängar. Största delen av tiden var vi inomhus, 
men vi hade också en timmes utelek varje 
dag. Det var väldigt kul. Gul del var mycket 
intressant och vi hade många intressanta pass 
och seminarier om barns utveckling och kon-
flikthantering med mera.

Det bästa med Ska’ut är nog att man träffar 
så många nya människor som man kommer att 
komma i kontakt med senare i livet och all den 
kunskap man får med sig. För det som vi lär 
oss är inte bara bra i ledarsammanhang utan 
det är väldigt bra i vardagen också.

Inte nog med att vi har fått en massa ny kun-
skap, vi har fått en massa tips och idéer också. 
T.ex. på olika lekar för blandade åldrar, öv-
ningar inom olika sammanhang och lite olika 
programupplägg som har blivit testade av våra 
ska’utkompisar. Alla hade haft en scoutkväll i 
sin hempatrull och sedan fått skriva ner vad 
de hade gjort med målsättningar och förbe-
redelser med mera. Så när vi kom till Gul del 
fick vi redovisa vad vi hade gjort och genom 
att alla berättade om deras kväll fick man jät-
temycket idéer som man kan använda sig av 
hemma.

Jag tycker att alla som har en tanke på att gå 
ska’ut borde göra det! Inte bara för kunskapen 
utan för att man får många nya vänner som 
man kommer minnas hela livet.  

/Anna Vårhall

Ska’ut är SMU:s ledarutbildning för scoutle-
dare. Ska’ut är en grundutbildning där man 
i en patrull jobbar med både praktik och te-
ori. Kursen är tredelad och innehåller Grön 
del, Gul del och Blå del. Nedan följer rap-
porter från två ledarscouter som har varit 
med på Ska’ut. 

och utvärdera projekt för att upptäcka bris-
ter och eventuellt förbättringar som kan gö-
ras. Scoutprogrammet, hur du kan lägga upp 
programmet för den kommande terminen med 
teman och delmål.

/Fanny Nyberg
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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!

Januari
7 Lördag 18.00 Bygdens Grötfest
 Se notis sid. 10

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

15 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Pia Tedefjord-Johansson, Ungdomskören, Barnvakt
 Mötesansvarig Lisbeth Johansson

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

17 Tisdag 19.00 Ekumenisk bön i Asklanda kyrka 
 Se notis sid. 10
18 Onsdag 18.30 Scout - Katten i torktumlaren!
  19.00  Ekumenisk bön i Nårunga församlings- 
   hem Se notis sid. 10  
20 Fredag 19.30 Fredagscafé - Lovsångskväll i Vårgårda
21 Lördag 10.30-12.00 Barnsång
22 Söndag 10.00 ”Buren av ljus”
   Poesi-, sång- och musikgudstjänst
 Atle Burman, Nårungakören, Söndagsskola, Barnvakt, Servering, 
 Mötesansvarig Gun Vårhall, Se notis sid. 5 
      
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

25 Onsdag 18.30 Scout - Ett hemligt möte
27 Fredag 19.30 Fredagscafé - Cafékväll
28 Lördag 18.00 Församlingens årsmöte
  Servering, Se notis sid. 11
29 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Pia Tedefjord-Johansson, Emma Juniliden m.fl., Söndagsskola, 
 Barnvakt,  Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson, 
 Nattvardstjänare - grupp 5

Februari
1 Onsdag 18.30 Scout - Pulka/Patrull
3 Fredag 19.30 Fredagscafé - Fix & trix
4 Lördag 10.30-12.00 Barnsång
5 Söndag 16.00 Servering
  17.00 Gudstjänst för alla åldrar
  18.00 Bibel och bön
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

8 Onsdag 18.30 Scout - Patrull/Pulka
12 Söndag 17.00 Cafékväll med Läkarmissionen   
 Nisse Bergman, Roland Lundgren, Servering
 Mötesansvarig Anita Sävenstrand, Offer till Läkarmissionen, 
 Se notis sid. 10
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

17 Fredag 19.30 Fredagscafé - Cafékväll
18 Lördag 10.30-12.00 Barnsång
19 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Håkan Claesson, Emma Juniliden, Söndagsskola, Barnvakt,     
 Mötesansvarig Anna Kullberg, Se notis sid. 10

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

22 Onsdag 18.30 Scout - Hollywood
24 Fredag 19.00 Ungdomskväll 
 Göran Holmberg, Se notis sid. 10 för hela helgen
25 Lördag 08.30-10.00 Frukost och undervisning 
 Göran Holmberg
  19.00 Kan det gamla ge något nytt...
 Göran Holmberg, Gunno Marinder, Servering
26 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard 
 - Kan det gamla ge något nytt...
  Göran Holmberg, Nårungakören, Söndagsskola, Barnvakt, Servering, 
 Mötesansvarig Pia Tedefjord-Johansson, Nattvardstjänare - grupp 1

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

29 Onsdag 18.30 Scout - IFF (Icke FöräldraFritt)
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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. 

Mars
2 Fredag 19.30 Fredagscafé - Mat&Prat
3 Lördag 10.30-12.00 Barnsång
4 Söndag 16.00 Servering
  17.00 Gudstjänst för alla åldrar
  18.00 Bibel och bön
  
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

7 Onsdag 18.30 Scout - Patrull
11 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Pia Tedefjord-Johansson, Anna Kullberg - lovsång, Söndagsskola,   
 Barnvakt,  Mötesansvarig Håkan Oscarsson 

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

14 Onsdag 15.00 Dagledigträff
 Maj-Britt Broberg och Erik Häkkenen från RIA, Servering, 
 Se notis sid. 10
  18.30 Scout - Utflykt
16 Fredag 19.30 Fredagscafé - Musikkväll
17 Lördag 10.30-12.00 Barnsång
18 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 - Kan det gamla ge något nytt?
 Göran Holmberg, Kerstin Magnusson och Christina Larsson, 
 Söndagsskola, Barnvakt, Servering, Mötesansvarig Gunnar Kullberg, 
 Se notis sid. 10

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

21 Onsdag 18.30 Scout - Basarjobb
23 Fredag 19.30 Fredagscafé - Turneringen
25 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 Pia Tedefjord-Johansson, Lisa Åsbogård och Daniel Magnusson, 
 Söndagsskola, Barnvakt, Offer till mission i Sverige, 
 Mötesansvarig Lennart Ålleving

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

28 Onsdag 18.30 Scout - Basarjobb
31 Lördag 10.30-12.00 Barnsång
  18.00 SMU:s basar i sporthallen
   Välkomna! Se notis sid. 12

December
26 Annandag Jul 11.00 Gudstjänst
 Anita Larsson och Emma Juniliden

Januari
7 Lördag 18.00 Bygdens julfest 
  

21 Lördag 15.00 Årsmöte

 

Februari
5 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Mattias Yngvesson, Niklas Juniliden och   
 Jonatan Marinder

  

26 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Sören Magnusson

Mars
19 Måndag 15.00 Symöte
  

25 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Urban Erestam m.fl.
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MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV 
FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 FEBRUARI

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

Gästande talare och sångare
På midnattsgudstjänsten, julafton, svarar Kris-
tian Olsson för sången. Kristian kommer från 
Siene, men sedan en tid tillbaka bor han i vår 
bygd, närmare bestämt i Åred. Kristian är en 
mycket god sångare med ett brett register och 
kan även hantera en flygel med bravur.

Söndagen den 19 februari kommer Håkan 
Claesson från Alingsås. Håkan har varit pastor 
i Sollebrunn men arbetar med andra uppgifter 
idag.

Notis

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, 0768 - 37 35 71 
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, 0768 - 37 35 71

Webbplats www.ljurhalla.com 

Redaktion Elin Karlsson, Lisa & Ola Thunberg
Omslagsfoto Ola Thunberg

Tryckning H-Tryck, Siene

Missionshögtid
Annandag Jul klockan 10 är det traditionsen-
ligt missionshögtid med Internationella Rådet. 
Det blir hälsningar och överraskningar och det 
är insamling till missionen. Efter gudstjänsten 
blir det servering. 

Missionskyrkans insamling till arbetet i andra 
länder påbörjas 1:a advent och pågår till Tret-
tondagshelgen. Vår gudstjänst blir på Annan-
dag Jul. Då vill vi spegla de olika projekt som 
finns i vår församling med hälsningar och över-
raskningar. Givetvis kommer ett missionsoffer 
att upptas. Vid serveringen blir det lotteriför-
säljning på matnyttigt. 

Alla är hjärtligt välkomna!

Kallelser till årsmöten
Styrelsen hälsar Dig som är medlem i Nårunga-
Ljur Missionsförsamling välkommen till årsmö-
te lördagen den 28 januari kl. 18.00. Årsmötet 
hålls i Ljurhalla missionskyrka. Styrelsen öns-
kar att så många som möjligt möter upp till 
årsmötet, då många viktiga beslut fattas. Känn 
Ditt ansvar och kom och ta del av arbetet som 
församlingen utför i den här bygden. 
Varmt välkomna!

Medlemmar i Skogsbygdens Missionsförsamling 
kallas till årsmöte lördagen den 21 januari 
kl. 15.00 i Skogsbygdens missionskyrka. 
Varmt välkomna!

Cafékväll
Nisse Bergman från Läkarmissionen kommer i 
ord och bild att berätta om hjälpinsatser i den 
fattigare delen av världen. Roland Lundgren, 
känd från Curt & Roland kommer att spela och 
sjunga. Detta sker vid en cafékväll söndagen 
den 12 februari klockan 17.00. 

Ekumenisk bönevecka
Vecka 3 har vi en ekumenisk bönevecka till-
sammans med Svenska Kyrkan i Nårunga & 
Asklanda samt Asklanda-Ornunga Missionsför-
samling. Under veckan kommer det att finnas 
tillfälle till bön på flera olika platser. Sönda-
gen den 22 januari klockan 10, samtidigt som 
det är gudtjänst med Atle Burman i Ljurhalla 
(se notis), firas en gemensam gudstjänst i Ask-
landa-Ornunga Missionskyrka.

Välkommen på Grötfest
Grötfest blir det även i år. Hela bygden väl-
komnas på grötfest lördagen den 7 januari 
klockan 18.00 i missionskyrkan. Vi får besök 
av Berith och Åke Perham som visar bilder och 
läser dikter med mera. Givetvis äter vi också 
gröt och skinksmörgås, leker och umgås.  

Kan det gamla ge något 
nytt...
Helgen 24-26 februari och den 18 mars kommer 
riksevangelist Göran Holmberg, Anderstorp 
tillbaka till Ljurhalla Missionskyrka för att 
fortsätta med satsningen som Nårunga-Ljur 
Missionsförsamling gör, Kan det gamla ge något 
nytt... Göran kommer att återkomma en söndag 
i månaden under våren 2012. 

Göran Holmberg tar med oss på en resa genom 
bibelns värld och historia och hjälper oss upp-
täcka hur livet utvecklas och fullbordas i Jesu 
Kristi uppenbarelse. Detta historiska skeende 
har flera bottnar som gör att Bibeln får en helt 
annan dimension än alla andra skrifter och 
verk. Gud är historiens Gud! NT är planen satt 
i funktion. Du kan se en expansion-explosion 
av Guds närhet och kraft som gäller än idag. 
Det finns mängder av tröst, vishet, framtidstro, 
kärlek, spänning, hopp, överraskningar etc. 
både i GT och NT.

Dagledigträff
På dagledigträffen den 14 mars kommer Maj-
Britt Broberg och Erik Häkkenen från RIA, att 
medverka med tal och sång.  
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Särna
27 dec – 2 jan är det dags för det fantastiska 
särnalägret igen. Det är över 200 ungdomar 
och ledare från trakten som varje år bru-
kar åka på nyårsläger. För de som är sugna 
kommer det naturligtvis att finnas tillfälle 
för skidåkning i Fjätervålen. Men det är även 
många som tillbringar dagarna hemma. Det 
kommer att finnas olika fritidsaktiviteter att 
välja på såsom pyssel, spel och idrott. Under 
veckan kan man välja mellan olika bibelstudi-
um och varje kväll har vi andakt tillsammans 
i skolans idrottshall. Det här lägret har varit 
väldigt uppskattat tidigare år och vi hoppas 
att det blir så även denna gång. Vi vill helst 
slippa skador och andra otrevligheter… Så be 
gärna för oss!  

SMU-telefon
Vill du bli tillagd på sms-listan och få uppda-
teringar kring vad som händer i Ljurhalla och 
på andra platser runt omkring? Skicka ett sms 
med ditt namn till nummer: 0730-57 04 34

Scoutgudstjänsten
Höstens scoutgudstjänst var välbesökt. Den 
innehöll både invigning av nya scouter och 
ledare och avtackning av vår förra kårchef 
Erik Karlsson. Ljurhallas ungdomskör hade sitt 
första uppträdande, vi fick även se ett drama 
om den barmhärtige samariten och annat 
sköj. 

Basaren 

31 mars är det återigen 
basar i Nårunga sporthall som Ljurhalla SMU 
anordnar. God Moves kommer att uppträda. 
Det väntar lotter, fina priser och mycket an-
nat! Välkommen! 

Bönegrupp 

Vi är några som har startat en bönegrupp för 
tonåringar som träffas varannan söndag. Vi 
tjötar om viktiga och oviktiga grejer, diskute-
rar om sådant som vi går runt och funderar på 
och kvällen avslutas med bön. Skicka gärna 
ett sms till Lina, 0730 570 434, om du är 
intresserad…Häng på vetja!  

Kalender
27 dec – 2 jan Särna 
20 jan           Lovsångskväll i Vårgårda 
4 feb            Särnaeko (plats ej bestämd än)
5 feb            Gudstjänst för alla åldrar 
v7            Sportlov (vi hittar på lite   
          roliga grejer tillsammans) 
4 mars            Gudstjänst för alla åldrar 
31 mars          Basar, Nårunga sporthall 

Konfadag 

På höstlovet åkte vi iväg med våra fyra 
konfirmander till Göteborg. Dagen började 
med ett besök i Katolska kyrkan, där vi fick 
träffa Robert som berättade om deras tro och 
arbete. Därefter åkte vi vidare till Betelskep-
pet som ligger i Göteborgs hamn. Skeppet har 
numera inredda rum dit hemlösa människor 
får komma och bo för en tid. Så länge de hål-
ler sig nyktra får de lov att bo kvar. Skeppet 
drivs i kristen regi och varje dag är de boende 
med på andakter, vilket har lett till att några 
av dem har tagit emot Jesus i sina liv. Dagen 
var uppskattad och avslutades i Ljurhalla mis-
sionskyrka.


