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FörsamlingsbokenAndra sidan

Vi gratulerar
  1 september
 Gunilla Raask 70 år
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Nårunga-Ljur Missionsförsamling har som målsättning att 
göra Jesus Kristus känd och trodd i bygden.

Semester
Tvivlar du på att Gud finns? Det har jag också 
gjort!

Tvivlar du på att Gud hör bön? Det har jag 
också gjort!

Tvivlar du på att du kan få bönesvar? Det har 
jag också gjort!

Tvivlar du på att det finns en kärleksfull Gud?

Tvivlar du på att Gud bryr sig om oss män-
niskor?

Tror du överhuvudtaget på något?

Många gånger i mitt liv har jag tvivlat på Gud 
och på vad han vill med oss människor. Jag har 
inte alltid fått de bönesvar som jag har velat 
få.

Jag förstår inte allt i Bibeln och vet inte hur 
allt ska tolkas. Står berättelserna i rätt ord-
ning? Finns det bevis på var Mose gick genom 
havet med sitt folk? Vad menar Jesus med det 
han säger? Det finns hundratals frågor som jag 
har och som jag aldrig kommer att få svar på.

Ändå, någonstans inom mig finns det bevis som 
jag inte bara kan kalla för tro, tron på att det 
kan finnas en Gud någonstans. Mina erfarenhe-
ter i livet med andra människor, bönesvar som 
jag och andra fått. Direkta tilltal från Gud och 
mycket annat gör ju så att jag inte i grunden 
kan tvivla att det finns en Gud och att han bryr 
sig om sin skapelse. Att tvivla är inte bara en 
nackdel. Man lär sig att tvivlet kan leda från 
nederlag till seger. Man lär känna sig själv och 
andra, och livet blir rikare att leva även de 
stunder man tvivlar på livets mening och på 
Gud. 

/Pastor Pia Tedefjord-Johansson

 

 20 september
 Ingela Oscarsson 50 år

MIN IDENTITET

”Jag är den jag är”, säger Gud.

Att leva jag bör efter 10 Guds bud. Hans vilja 
det var att jag föddes en dag men inte till 
en vandring under hans lag. Hans kärlek vill 
ge mig nåd och frihet till att finna min egen 
identitet. Att bli den jag är i hans kärlek och 
trotsa andra människors smälek. Att inte söka 
mig själv i något jag har utan finna tryggheten 
i min Far.

Att brottas med framtidens frågor det ökar 
bara mitt hjärtas plågor. Jag måste våga leva 
mitt liv här och nu, den ende som kan hjälpa 
mig är Du. Du som är kärlek som för evigt be-
står. Att till dig komma är allt jag förmår. Jag 
lägger mitt hela liv i din hand och ber dig. För 
mig in i ditt land.

A-B.T

 

Barnvälsignelse
Vid gudstjänsten söndagen den 10 juni 
barnvälsignades Hilmer Ivar Oscarsson. 

Föräldrar Jenny och Gustav Oscarsson
Officiant Sören Magnusson

Församlingsdag den 26:e augusti
Hela församlingen och alla dess vänner inbjuds till en gemen-
skapsdag i kyrkan där vi får lära känna varandra lite bättre. 
Dagen kommer att börja med en gudstjänst och därefter 
kommer vi att följa upp några av förra årets intressanta 
frågeställningar och samtala om hur vi ser på dessa. 
Under dagen får vi fika och lunch till självkostnadspris och 
kanske blir det också någon uteaktivitet om tiden medger.

Välkomna alla!

Medlemsintagning
Sex nya medlemmar har hälsats välkomna i 
Nårunga-Ljur missionsförsamling. 

I samband med dop den 1 april; Emma Forsberg, 
Evelina Karlsson, Jenny Forsberg, Joel Oscars-
son och William Axelsson. 

På flyttbetyg den 10 juni; Fredrik Wigell. 
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Söndagen den 20 maj var det terminsavslutning 
för söndagsskolan, som under våren samlat 
många barn på söndagarna under gudstjänst-
tid. I anslutning till söndagsskolan har även 
barnkören träffats några gång under terminen. 
Denna barnkör fick stå för sången under sön-
dagsskolefesten.

Festen inleddes med att barn och ledare kom in 
till en sång om att Jesus har plats för alla i hela 
världen. Hela gudstjänsten hade tema mission.  
Med drama och sång visade barnen vad mission 
är och hur vi kan missionerna på hemmaplan 
och ute i världen.  

Ungdomsledare Lina Martinsson sammanfat-
tade temat i ytterligare ett drama. De barn 
som gått första året i söndagsskolan fick en 
Barnens bibel. 

Referat

Söndagsskolefest med missionstema

Bönens betydelse för mig
Som många nu vet är jag missionärsbarn från 
Japan. I församlingen där mina föräldrar arbe-
tar har vi bibelstudium och bön på torsdags-
kvällar. En söndag i månaden samlar vi också 
ihop de tre närmaste församlingarna och ber 
om väckelse. Även om det har varit mycket 
med skolarbete emellanåt valde jag att åka 
till bönesamlingarna. Jag har aldrig varit rädd 
för att be högt, men det har varit en utmaning 
att be på det språket som var aktuellt. Från 
årskurs sex började jag på en kristen ameri-
kansk skola i Tokyo och där var det mest eng-
elska som man bad på. När jag åkte hem på 
helgerna var det japanska som gällde. Nu är 
det svenska men det blir en utmaning när jag 
åker tillbaka till Japan emellanåt, att be på 
japanska.

Vart jag än befinner mig så hör Gud mig. När 
jag är i Japan eller i Sverige, i en bil, på job-
bet eller hemma. Han vill bara att vi ska be till 
honom. Han längtar efter att vi ska prata med 
honom genom bön eller lovsång. Man kan be 
högt, tyst, ensam, med andra, man kan läsa 
skrivna böner, eller genom att lyssna på lov-
sång och tänka in i orden som man lyssnar på. 
Bön är något man ger till Gud men också något 
man kan önska/be om.

Bönegruppen som jag är med i på måndagar 
har varit en styrka för mig som kristen. Att 
samlas och be för bygden och be för varandra. 
Att prata om det kristna livet tillsammans har 
stärkt min tro. Jag tror att många skulle upp-
skatta det i vår församling. När man samlas 
och ber blir bönen mer konkret och när man 
ber tillsammans med andra förväntar man sig 
mer ett svar tycker jag, eftersom man vill höra 
hur det har gått med en visst böneämne. 

Det finns bönämnen som vi har bett för i bö-
negruppen länge, men också böneämnen som 
vi har fått svar på inom en vecka. Vi tar upp 
tacksägelseämnen och böneämne i början och 
sedan ber vi. En del ber tyst och en del högt. 
Jag tycker att man kommer in i en gemenskap 

med de människorna man ber med, även om 
man inte pratar med varandra utan pratar 
med Gud.

Att få hjälp i förbön tycker jag är något som är 
självklart i en församling och något som man 
absolut inte ska skämmas över.

Innan jag avslutar vill jag skriva om ett böne-
svar som jag har upplevt i mitt liv. En period 
i min gymnasietid vaknade jag tidigt och bad 
ihop med en kompis. En morgon upplevde jag 
att jag ville be för min blivande man. Det kän-
des som att Gud sa till mig att min blivande 
man kommer att råka ut för en olycka och att 
jag skulle be för honom. Den morgonen bad 
jag om detta. Första helgen efter att Gunnar 
(min man) och jag började på bibellinjen på 
Hjälmareds folkhögskola var Gunnar och hans 
kompis och hjälpte en annan kompis att flytta. 
På vägen hem var det lite blött på vägen och 
Gunnars kompis körde för fort i en kurva och 
de voltade med bilen. Tack och lov skadades 
varken Gunnar eller hans kompis. Gunnar fick 
bara en glasflis i sin armbåge. Den bilen som 
kom först på plats ringde ambulansen och per-
sonalen i ambulansen sa att de aldrig hade 
sett en så förstörd bil med två så hela männis-
kor. De hade verkligen änglavakt! Någon vecka 
efter olyckan blev Gunnar och jag ett par och 
efter ytterligare några veckor kom jag ihåg 
att jag bad med min kompis om min blivande 
man under gymnasietiden. Det blev lättare att 
tänka på att det kanske var han jag skulle gifta 
mig med.

Gud vill höra tacksägelser, Gud vill höra bön-
ämnen, och om det är hans vilja kommer han 
att svara på din bön. Ibland kommer bönes-
var snabbt, ibland måste man vänta många år. 
Det skönaste är att man inte behöver bära all 
börda själv utan man kan kasta det till Gud för 
han har dött för våra synder.

/Anna Kullberg

Dophögtid
Söndagen den 1 april hade församlingen en 
dophögtid då fem personer; Joel Oscarsson, 
Emma Forsberg, Jenny Forsberg, Evelina 
Karlsson och William Axelsson lät döpa sig och 
bli medlemmar i Nårunga-Ljur missionsförsam-
ling. Varje dopkandidat fick med sig ett dop-
ljus för att tända på kommande dopdagar som 
en påminnelse om vad man har varit med om, 
samt ett intyg som bevis på det som skett. Att 
låta döpa sig står för att man tagit steget fullt 
ut och vill följa Herren Jesus Kristus hela livet. 
I vattnet lämnar vi den gamla människan och 
stiger upp (symboliskt renade från synden). 
Jesus säger i Matteus 28: ”Åt mig har getts all 
makt i himlen och på jorden. Gå ut och gör 
alla folk till lärjungar: döp dem i Fadern och 
Sonens och den helige Andens namn.”

Som avslutning sjöng alla tillsammans ”Idas 
sommarvisa” innan det var dags för fika. 
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Sören Magnusson predikade och efter detta 
hälsades de nya medlemmarna välkomna. När 
gudstjänsten var slut blev det många kramar 
från alla som ville lyckönska och hälsa dem 
välkomna i gemenskapen. 
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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!

Juli
1 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda    
 Vi firar gudstjänst tillsammans med Asklanda missionsförsamling
 i Asklanda, Se notis sid. 10

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

4 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - Ljurhalla SMU
 Plats - Ljurhalla Missionskyrka

8 Söndag 10.00 Gudtjänst
 De sjungade nunnorna från Klaradals Kloster, Sjövik, Servering, 
 Mötesansvarig Gun Vårhall, Asklanda missionsförsamling är 
 inbjudna till  oss, Se notis sid. 10

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

11 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - LRF
 Plats - Slätthult, Aina och Benny

15 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda    
 Vi firar gudstjänst tillsammans med Asklanda missionsförsamling
 i Asklanda, Se notis sid. 10 

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

18 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - Nårunga-Ljur missionsförsamling
 Plats - Ljurhalla Missionskyrka

22 Söndag 10.00  Gudstjänst 
 Torbjörn & Viola Grafström, Servering, 
 Mötesansvarig Lisbeth Johansson,
 Asklanda missionsförsamling är inbjudna till oss, Se notis sid. 10

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

25 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - Skogsbygdens IF
 Plats - Klubblokalen

29 Söndag 10.00  Gudstjänst
 Joakim Gunnardo, Emma, Jenny & Fanny, 
  Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson, 
 Asklanda missionsförsamling är inbjudna till oss, Se notis sid. 10

 

Augusti
1 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - Skogsbygdens missionsförsamling
 Plats - Missionshuset 

5 Söndag 16.00 Våffelcafé 
  18.00 Museét - Visor & Tankar
 Stefan Sjöblom sjunger och delar några tankar med oss, Mötesan-
svarig Ingela Oscarsson, Se notis sid. 10

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

8 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - Röda Korset
 Plats - Ljur Västergården, Aina och Gösta

10 Fredag 18.00  Ria
  
11 Lördag 10.30  Andakt på Kullingshemmet 
  11.15 Andakt på Vårgården
  19.00 Avskedsmöte för ungdomsledare - 
   Lina Martinson
   Servering, Se notis sid. 11

12 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Rodhe Marstorp, Mötesansvarig Lennart Ålleving, Se notis sid. 10

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

19 Söndag 10.00 Cykelgudstjänst på Murartorget
 Se notis sid. 10

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

26 Söndag 10.00 Församlingsdag med nattvard
 Nattvardstjänare - grupp 1, Se notis sid. 3

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

31 Fredag 19.30 Fredagscafé - Startknight
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Skogsbygdens  
Missionsförsamling
Under juli tar Skogsbygdens 
missionsförsamling semester. 

Augusti
1 Onsdag 18.30 Tipspromenad   
 med byalaget 
 Skogsbygdens missionskyrka  

September
16 Söndag 15.00 Gudstjänst  

17 Måndag 15.00 Symöte

30 Söndag 15.00 Gudstjänst

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

September 

1 Lördag-Söndag Scoutledarhajk
2 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 Martina Gren - ungdomsledare i Asklanda, Ungdomskören, 
 Söndags skola, Servering, 

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

v36  SMU-start - för mer information se SMU-programmet
5 Onsdag 18.30 Scout - Störst, bäst & vackrast
7 Fredag 19.30 Fredagscafé - Kalas
9 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Rohde Marstorp, Stålberg/Rudebrandt, Söndagsskola, 
 Mötesansvarig Håkan Oscarsson, Nattvardstjänare - grupp 2

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

12 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
14 Fredag 19.00 SMU:s årsmöte
16 Söndag 10.00 Gudstjänst i museét
 Sten Hallenrud, Niklas Juniliden & Mattias Yngvesson, 
 Söndagsskola, Servering, Mötesansvarig Sten Hallenrud

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

19 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll med föräldrar
21 Fredag 19.30 Fredagscafé - Utflykt
23 Söndag 17.00 Skördefest
 Församlingens olika körer, Servering, 
 Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson, Se notis sid. 10

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

26 Onsdag 18.30 Scout - Hemlig utflykt
28 Fredag 18.00 Ria 
  19.30 Fredagscafé - Minuten
29 Lördag 08.30-10.00 Frukost med undervisning
 Göran Holmberg, Ansvarig Gun Vårhall  
  19.00 Uppenbarelseboken
 Göran Holmberg, Jenny Merstrand, Servering, 
 Mötesansvarig Gun Vårhall
  10.30  Andakt på Kullingshemmet 
  11.15 Andakt på Vårgården 
30 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Göran Holmberg, Nårungakören, Servering, 
 Mötesansvarig Pia Tedefjord-Johansson
 

Sommargårdar, festivaler 
och konferenser
 

Besök gärna någon av sommargårdarna i 
distriktet i sommar. Mer information hittar du 
på deras webbplatser.

Mössebergsgården Falköping    
www.mossebergsgarden.se 

Gullbrannagården Halmstad     
www.gullbrannagarden.se 

Getterögården Varberg         
www.getterogarden.se 

Stenungsögården Stenungsön    
www.stenungsogarden.se 

Strandgården Halmstad          
www.strandgarden.org 

Det finns även festivaler och konferenser att 
besöka i sommar, några av dem är:

18-24 juni Torpkonferensen
www.torpkonferensen.nu

5-8 juli Gullbrannafestivalen 
www. gullbrannafestivalen.com

7-15 juli Hönökonferensen
www.honokonferensen.com
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MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV 
FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 AUGUSTI

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

Lina Martinsson, 
församlingens ungdomsledare kommer att 
lämna sin tjänst som ungdomsledare i mitten 
av augusti 2012. Lina har varit hos oss i två år 
och känner att det är dags att gå vidare.

Vi kommer att sakna Lina. Hon har gjort ett 
gott intryck på människor hon mött, allt från
söndagsskolebarnen, scout, tonår till oss lite 
äldre. Hon är alltid glad och positiv och vi öns-
kar henne lycka till!

Gun Vårhall / ordförande

Gudstjänster tillsammans 
med Asklanda
Sedan ett par somrar tillbaka har gudstjäns-
terna i juli firats tillsammans med Asklanda 
missionsförsamling, vilket är fallet även i år. 
Söndagarna 8 och 22 juli är Asklanda missions-
församling inbjuda att fira gudstjänst tillsam-
mans med oss och söndagarna 1 och 15 firar vi 
gudstjänst i Asklanda missionskyrka. Passa på 
att ta tillfället i akt att hälsa på i grannför-
samlingen och lär känna dina ”grannar”. 

Gästande talare och sångare
Söndagen den 8 juli få vi besök av De sjungade 
nunnorna från Klaradals Kloster i Sjövik. Syst-
rarna har funnit sin inspiration såväl hos Fran-
ciskus som hos Klara och strävar efter ett liv 
med utrymme både för samhällstillvänt arbete 
och stillhetens böneliv. Att ta emot gäster och 
att odla grönsaker till husbehov har varit syst-
rarnas huvudsakliga arbete, jämte en del
undervisning och tillfälliga engagemang. Var-
dagen inramas av bönetiderna. Fyra tideböner 
sjungs dagligen i kapellet och mässa firas fyra 
gånger i veckan. I bönelivet, i kommunitetens
gemenskapsliv och i mötet med andra männis-
kor vill systrarna förverkliga den franciskanska 
kallelsen att bygga upp Kristi kyrka.

På gudstjänsten söndagen den 22 juli är Tor-
björn Grafström från Horla gästtalare i Ljurhalla 
missionskyrka. Torbjörn har gästat oss vid ett 
flertal tillfällen och är en god förkunnare. För 
sången står hans fru Viola Grafström.  

Sedan flera år tillbaka har det blivit tradition 
att ha våffelcafé i kyrkan i augusti. Denna 
tradition fortsätter även i år och söndagen 
den 5 augusti är det dags. Klockan 16 börjar 
våffelcafét och eftermiddagen avslutas med en 
gudstjänst klockan 18 i muséet. Medverkar gör 
pastor Stefan Sjöblom från Sollentuna. Han är 
fängelsepastor och konstnär. Vid samlingen får 
vi lyssna till visor och tankar av denne bygdens 
son, född i Svarthall, Fly. 

Skördefest
Det blir en kväll med mycket sång och musik 
söndagen den 23 september när det är skörde-
fest i Ljurhalla missionskyrka. Kyrkan kommer 
som vanligt att vara smyckad med årets skörd. 
Under gudstjänsten medverkar församlingens 
fyra olika körer, barnkören, ungdomskören, 
Ichtys och Nårungakören. 

Cykelgudstjänst
En av årets stora händelser i Vårgårda är cy-
kelfesten i augusti. Liksom tidigare år blir det 
även i år en ekumenisk gudstjänst på sönda-
gen, den 19 augusti, klockan 10 på Murartor-
get. Talar gör Peter Andersson, pastor i Vår-
gårda missionsförsamling. 

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

Vi målar om!
Under några veckor framöver kommer Ljur-
halla Missionskyrka att målas om.

Detta är ett stort och omfattande arbete och 
vi har valt att anlita en målarfirma för detta.

Men det kostar...

Känner Du att Du skulle vilja hjälpa oss ekono-
miskt tar vi tacksamt emot den hjälpen!Kan det gamla ge något 

nytt...
Sista helgen i september kommer Göran Holm-
berg tillbaka för att ta oss med på en resa 
genom bibeln. Göran är riksevangelist från 
Anderstorp och har besökt oss vid ett flertal 
tillfällen under hösten 2011 och våren 2012  
med anledning av en satsning som Nårunga-
Ljur missionsförsamling gör: Kan det gamla ge 
något nytt...

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. 

Helgen inleds på lördagen med en enkel frukost 
klockan 8.30 innan Göran håller ett bibelstu-
dium som avslutas ca klockan 10. På lördagkväll 
samlas vi igen för ett bibelstudium kl 17 med 
avbrott för servering och en kvällsgudstjänst. 
På söndagens gudstjänst inramar Nårungakören 
Göran Holmbergs undervisning. 
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Sommarens aktiviteter

Explore 25-30 juni
Det omdöpta f d Sämsjöborgslägret är återi-
gen på Storsjöstrand. Det blir dagar fyllda av 
skoj, aktiviteter och seminarium. Be gärna för 
lägret!

Hönökonferensen 7-15 juli
Hönökonferensen är mångas höjdpunkt på 
sommaren. Man badar, umgås och möter fram-
förallt Gud. Ungdomsmötenas talare är i år 
John Eidering, Frida Blomberg och John Ahl-
ström och sång blir det av Marcus Eriksson med 
BeåLe. På kvällsmötena talar Carin Dernulf 
och Patric Forsling.

Kalender 
25-30 juni Explore 2012
7-15 juli Hönökonfe-  
 rensen
4 juli Ljurhalla SMU ansvarar för tips-
 promenaden
11 augusti Avtackning av ungdomsledare  
 Lina Martinson
v. 36 SMU-start

Scoutgudstjänst
Denna gudstjänst firades utomhus i strålande 
sol. Det bjöds på märkesutdelning, drama, 
sång av ungdomskören och predikan. ”Alla 
behövs” var tema för gudstjänsten, vi alla är 
olika, men ALLA BEHÖVS ändå. 

SMU-programmet
I augusti skickas programbladet med mer infor-
mation om SMU:s barn- och ungdomsarbete  ut. 
Höstens aktiviteter startar omkring vecka 36. 
Om du inte skulle få programmet finns det att 
hämta i Ljurhalla missionskyrka.

Påsklovet
11 april var ingen vanlig dag för oss 40 ledare 
och tonåringar från Ljurhalla, Asklanda och 
Ljung som fyllde en buss med riktning mot Karl-
skoga. Vi var nämligen på väg till äventyrshuset 
Boda Borg. 

Det fungerar ungefär som Fångarna på fortet. 
Alla är indelade i lag som sedan får gå in i olika 
rum för att lösa olika uppgifter. Om man lyckas 
lösa uppgiften i ett rum så får man gå vidare in 
i nästa rum. När laget har lyckats ta sig igenom 
cirka fyra rum så har man klarat en hel bana 
och får därmed en stämpel. Uppgifterna i de 
olika rummen innebär att man får använda både 
hjärnan och kroppen. 

Efter en hel dag med mycket hoppande, krypan-
de, klättrande och hängande så kan man verk-
ligen kalla det ett äventyrshus. Med blåmärken 
och ömmande knän satte vi oss sedan trötta, 
men glada i bussen på väg hemåt igen…  

Konfirmationsläger
Tre ledare och fyra konfirmander drog iväg till 
Sjöhaga utanför Timmersdala på konfaläger 
i maj. Vi hade egen undervisning, då vi pra-
tade om helig Ande, men även undervisning 
tillsammans med alla från de andra orterna.  
 


