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FörsamlingsbokenAndra sidan

Vi gratulerar
  

 10 juli
 Ebbe Gustavsson 70 år

 15 juli
 Eva Ahlsén 60 år

 20 juli
 Gunilla Lundqvist 60 år

 3 augusti
 Agne Furingsten 65 år

 13 augusti
 Inger Boqvist 60 år

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

Semester
”I denna ljuva sommartid, gå ut min själ, och 
gläd dej vid den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står, se hur för Dej 
och mej hon får så underbara gåvor.”

Ljuv sommartid ser vi väl alla fram emot, fast 
våra förutsättningar ser lite olika ut. Du som 
arbetar heltid med schemalagd tid, längtar sä-
ker efter detta, att inte behöva följa ett upp-
satt och inrutat schema. 

Skolbarnen och ungdomarna längtar kanske 
efter att kunna få sova ut alla dagar i veckan, 
för att sedan kunna utnyttja kvällen till något 
trevligt.

Den grupp som har all tid till sitt förfogande 
varje dag, som inte behöver rätta sig efter 
schema eller skolbuss längtar och ser också 
fram emot sommar och vad den årstiden bär 
med sig. Förhoppningsvis är det sol och vär-
me.

Ja, det finns många som längtar till sommaren 
för den är så förknippad med allt det sköna 
som Gud har skapat åt oss och för oss i natu-
ren.

”Av rika löv är grenen full, och jorden som 
nyss var svart har klätts med sköna gröna klä-
der.
De fagra blommors myckenhet och prakt oss 
gläder!”

Låt oss se och ta vara på allt detta som natu-
ren kan ge oss.

Ibland kanske vi anstränger oss lite onödigt 
mycket för att få uppleva något stort. Det är 
en fantastisk upplevelse att få sitta i ett skogs-
bryn och dricka sitt kaffe och se barn eller 
kanske barnbarn springa och skutta i skogen, 
eller stå vid en liten sjö och hoppas få upp den 
där stora fisken som alla pratar om….

Jag tror att vi alla har vårt smultronställe, låt 
Gud få möta Dig just där och tala om för ho-
nom hur tacksam Du är för livet han ger Dig, 
och för all gott Han har tänkt för Dig och mig.

”För tänk om Gud förglömde värden blott en 
enda dag…. Då skulle inte blommorna blom-
ma, inga fåglar kvittra och vi skulle inte höra 
skrattet från barnens glada lag.”

”Är det redan här så skönt på denna jord, så 
härligt grönt, hur skall det då ej bliva där, i 
den värld som ord ej kan beskriva.”

Ha en riktig skön sommar Välsignad av Gud!

/Gun Vårhall, församlingsordförande  

 

 20 augusti
 Gunno Oscarsson 60 år

 1 september
 Tore Josefsson 70 år

 17 september
 Rudolf Davidsson 75 år

 23 september 
 Kent Lidevi 60 år

Styrelseinfo
Församlingen tackar Pastorn
Nårunga-Ljur Missionsförsamling tackar 
Joakim Gunnardo för tiden som han har vika-
rierat hos oss, 2012-12-01—2013-06-30. Det 
har varit en glädje att få ha haft honom hos 
oss eftersom Joakim är en väldigt duktig för-
kunnare. Vi önskar honom lycka till och Guds 
Välsignelse i fortsättningen.

Gun Vårhall /ordförande

Vi önskar Er alla en riktig 
skön sommar!
Använd tiden Du har till att vårda både ande,  
själ och kropp. Vi inbjuder Dig att ta del av 
sommarens olika arrangemang och vår för-
hoppning är att de skall få vara Dig till upp-
muntran och uppbyggelse. 

Gun Vårhall /ordförande
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Ny ungdomsledare
Vem är du?
Hej hej! Jag heter Alice Anderson och jag är 21 
år. Jag kommer från Vimmerby, en liten stad i 
Småland, som ändå blivit världskänd. Eller, ja, 
det kanske är Astrid Lindgren som är världs-
känd. Där har jag bott hela livet tillsammans 
med min familj. Den består av mamma Kris-
tina, pappa Ricky och lillasystrarna Siri, 18 och 
Hilda, 13. 

Dessutom har vi en mysig ponny där hela fa-
miljen är mer eller mindre engagerad. Snarare 
var engagerade då han nu är till salu, om nå-
gon är intresserad? Jag red mycket när jag gick 
i skolan men har inte gjort det på ett tag nu. 
Det hade varit kul att börja med det igen. 

Jag har också sjungit hela livet och tycker det 
är kul med sång och musik. Nu försöker jag 
lära mig spela piano, men det kräver mycket 
tålamod. 

För två år sedan tog jag studenten och hade då 
gått naturlinjen på Vimmerby gymnasium och 
innan det gick jag på Astrid Lindgrens skola. Vi 
vimmerbybor är väldigt infiltrerade av Astrid 
Lindgren som ni säkert kommer att märka.

För några år sedan lärde jag känna Jonatan 
Marinder och det är han som tagit med mig till 
Ljurhalla. Nu har vi förlovat oss, så det är väl 
delvis därför ni får lära känna mig.

Vad är det för en tjej vi kommer 
att få lära känna?
”Alla är normala tills man lär känna dem”, det 
stämmer nog. Ni kommer att få lära känna en 
tjej som är i farten och gillar när det händer 
mycket. Jag hittar gärna på något spontant 
och tycker om att träffa nya människor. På fri-
tiden övar jag gärna vid pianot, tar fram min 
symaskin eller är ute och rör på mig. Om ni ska 
bjuda mig på mat är jag nöjd med knäckebröd, 
popcorn och glass. Det ska bli så kul att lära 
känna församlingen i höst. Ni är välkomna på 
fika till Lillegården (eller Lillegårn´ som man 
kanske säger) där jag kommer bo.

Vad har du sysslat med innan?
När jag slutade gymnasiet hade jag bestämt 
att jag skulle fortsätta studera på universite-
tet, men så blev det inte. Gud pekade istället 
mot bibelskola. Hösten 2011 började jag en 
lärjungaskola inom organisationen UMU (Ung-
dom Med Uppgift). Då läste vi lärjungaskap i 
tre månader och åkte sedan ut på missionsresa 
i tre månader. Jag var i Indien bland bergen 
och arbetade mycket med kvinnorna där i de-
ras vardag. Det var en helt fantastisk tid både 
i Sverige och i Indien. Jag fick uppleva Gud på 
så många olika sätt och växa som lärjunge. 

Efter det hade jag inte fått nog av UMU, utan 
läste även en intensiv bibelkurs i tre månader. 
Den gick ut på att få hela bilden av bibeln. 
Det är så häftigt för bibeln tar aldrig slut man 
hittar alltid nya saker. 

Den sommaren jobbade jag sedan på Astrid 
Lindgrens Värld hemma i Vimmerby i väntan 
på vad som skulle hända nästa höst. Då dök 
Teen Challenge upp! Det är en organisation 
som skickar ut ungdomsledarteam till olika 
församlingar i Sverige. Det visade sig finnas 
plats i Huskvarna, så jag flyttade dit och ham-
nade i team med en främmande tjej. Vi har 
nu tillsammans arbetat med ungdomar i för-
samlingen och som kamratstödjare på en hög-
stadieskola i ett år. Det har varit lärorikt och 
jag har verkligen fastnat för att jobba med 
ungdomar.

Varför har du sökt platsen som 
ungdomsledare i Ljurhalla?
Jonatan gav ungdomsledarjobbet som förslag 
redan förra hösten men då kändes det inte rik-
tigt rätt. Efter det här året då jag verkligen 
har fått testa på att jobba i församling och 
samtidigt i team är jag väldigt taggad. Varför 
jag sökte till ungdomsledare beror just på att 
jag tycker om att jobba med ungdomar och 
samtidigt se dem växa i relation med Jesus. 
Det är så fantastiskt! Jag vill också försöka ge 
ungdomar en förebild och vara en kompis som 
finns där och stöttar.

Varför det blev just Ljurhalla beror väl på Jo-
natan. Så att ha ett ungdomsledarjobb och 
samtidigt bo närmare varandra kunde inte bli 
bättre.

Vad ser du fram emot mest med 
tiden hos oss?
Jag ser mest fram emot att få lära känna ung-
domarna och församlingen och kunna känna 
mig hemma. Det kommer bli så roligt att få 
vara en del i det viktiga ungdomsarbetet som 
finns och att vara med och stötta på olika 
sätt.

Vad betyder och vad innebär ung-
domsarbete för dig?
Ungdomsarbetet i kyrkan är något som har 
betytt mycket för mig när jag växte upp. Det 
bästa var fredagskvällarna och hemgruppen 
dit man kunde komma precis som man var. 
Att kunna hänga med kompisar och ledare och 
samtidigt fyllas på med mer av Gud. Ett bra 
ungdomsarbete för mig är där det finns ledare 
som brinner för sin uppgift, där man kan visa 
ungdomar vem Gud är och vad han gör i våra 
liv och där ungdomarna får plats att växa i re-
lation med Jesus. Och så ska det vara roligt! 

Equmeniakyrkan
Arbetsnamnet Gemensam Framtid kan läggas 
i byrålådan.

Nu har de tre samfunden Missionskyrkan, Me-
todistkyrkan och Baptistkyrkan enats om ett 
gemensamt namn; Equmeniakyrkan!

Sedan ett antal år tillbaka har de tre olika 
samfundens ungdomsförbund  antagit namnet 
equmenia. Därför kändes det ganska naturligt, 
efter det att ett stort antal personer hade va-
rit uppe och talat, att namnet skulle vara just 
Equmeniakyrkan. Det röstades igenom med 81 
% av röstdeltagarna.

Vad betyder Equmenia? 
Enligt Google: ”equmenia finns för att vi till-
sammans kan göra något som inte varje lokal 
förening eller enskild medlem skulle kunna 
göra själva.”

Hälsningar Från Kyrkokonferensens i Karlstad 
2013-05-11.

Leif Carlsson, Gun & Sven-Olov Vårhall 
/ombud

Notis
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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
3 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - Nårunga Ljurs missionsförsamling
 Plats - Ljurhalla Missionskyrka

7 Söndag 10.00 Gudstjänst      
 Filip Stensman, Helena & Claes Ling, Mötesansvarig Gun Vårhall,   
 Servering, Asklanda missionsförsamling är inbjudna till oss, 
 Se notis sid. 10

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

10 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - LRF
 Plats - Stora Röret - Bengt Hilmersson

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

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

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

21 Söndag 10.00 Gudstjänst      
 Evert Kullberg med familj, Mötesansvarig Gunnar & Anna    
 Kullberg, Servering, Asklanda missionsförsamling är 
 inbjudna till oss, Se notis sid. 10

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

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

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

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

31 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - Nårunga Hembygdsförening
 Plats - Häradsvad Sågen

 

Augusti
4 Söndag 16.00 Våffelcafé 
  18.00 Andakt i museét
 Ansvariga för museét, Marita & Christer Tholsgård, 
 Mötesledare Sven-Olof Vårhall, Se notis sid. 10

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

7 Onsdag 18.30 Tipspromenad med byalaget
 Ansvarig förening - Skogsbygdens hembygdsförening
 Plats - Uddabo gård

9 Fredag 18.00  Ria
  
10 Lördag 10.30  Andakt på Kullingshemmet 
  11.15 Andakt på Vårgården

11 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Rodhe Marstorp, Mötesansvarig Håkan Oscarsson, 
 Nattvardstjänare - grupp 2

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

16-18  Fredag-Söndag Församlingshelg
 Se information enligt uppsatt folder

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

25 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Bertil Carmesund, Frida & Jakob Björkqvist, 
 Mötesansvarig Sten Hallenrud, Servering

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

v35  SMU-start

28 Onsdag 18.30 Scout - Startkväll
  19.00 Informationsträff 
  För blivande konfirmander i Ljurhalla missionskyrka

30 Fredag 19.30 Fredagscafé - Hundra
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Skogsbygdens  
Missionsförsamling
Under juli tar Skogsbygdens 
missionsförsamling semester. 

Augusti
18 Söndag 15.00 Gudstjänst  
 Rolf Antonsson, Fyrklang 

September
1 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Filip Stensman  

2 Måndag 15.00 Symöte

14 Lördag 17.00 Allsång i kyrkan
 Mona med ungdomar från Göteborg

16 Måndag 15.00 Symöte

22 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Göran Nyberg

30 Måndag 15.00 Symöte

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

September 

1 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Vi hälsar vår nya ungdomsledare Alice välkommen 
 Niklas Juniliden, Jennyz, Manskören, Söndagsskolan startar, 
 Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson, Servering
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

4 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
6 Fredag 19.30 Fredagscafé - Cafékväll
8 Söndag 18.00 Artur Erikson i tal & sång
 Karin Johansson, Hans-Lennart Raask med Nårungakören, Servering

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

11 Onsdag 18.30 Scout - Woodcraft vid vindskydden
13 Fredag 19.00 Ungdomsmöte
 Välta Tält spelar
15 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Bibelutdelning till konfirmander
 Rhode Marstorp, Jenny Merstrand, Söndagsskola, Barnvakt, 
  Mötesansvarig Mikael Tegelar-Olsson, Servering, Nattvardsgrupp - 3

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

18 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
20 Fredag 19.00 SMU:s årsmöte
21 Lördag 19.00 Skördefest
 David Klementz m.fl., Mötesansvarig Ingela Oscarsson, Servering, 
 Se notis sid. 10

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

25 Onsdag 18.30 Scout - Inför kämpaleken
27 Fredag 18.30 Ria 
   Fredagscafé - Hajk
28 Lördag 10.30  Andakt på Kullingshemmet 
  11.15 Andakt på Vårgården 
29 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Karin Gunnarsson, Hanna Vårhall & Andreas Jönsson, Söndagsskola,
 Barnvakt,  Mötesansvarig Fredrik Wigell
 

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:

17-23 juni Torpkonferensen
www.torpkonferensen.nu

4-7 juli Gullbrannafestivalen 
www. gullbrannafestivalen.com

6-14 juli Hönökonferensen
www.honokonferensen.com
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MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV 
FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 AUGUSTI

Notiser Styrelseinfo

Gitarrkurs
Fanny Nyberg från Ljurhalla är en duktig och 
uppmärksammad gitarrist. Hon erbjuder en 
kurs i gitarrspel för den som är intresserad. 
Hör av dig till Fanny så berättar hon mer. Missa 
inte detta erbjudande att på hemmaplan få 
komma och lära dig att spela gitarr. 

Skördefest
Lördagen den 21 september är det skördefest 
i Ljurhalla missionskyrka. Kyrkan kommer som 
vanligt att vara smyckad med årets skörd. Un-
der gudstjänsten medverkar David Klementz 
med flera från Alingsås. 

Nårunga-Ljur  
Missionsförsamling  

samarbetar med  
Studieförbundet Bilda

FörsamlingsNytt är ett informationsblad från Nårunga-Ljur & Skogsbygdens Missionsförsamlingar

Postadress
Ljurhalla Missionskyrka, 447 94 VÅRGÅRDA
Tfn 0322-66 01 59 
 
Ordförande Nårunga-Ljur mfs
Gun Vårhall tfn 0322-66 01 22, 070-823 41 22 
e-post: gun.varhall@tele2.se
 
Ordförande Skogsbygdens mfs
Birgitta Eriksson tfn 0322-910 48 
 
Kontaktperson SMU
Gustav Oscarsson tfn 0322-62 10 13

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

Bankgiro
Skogsbygdens Missionsförsamling 736 - 81 78

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

Webbplats www.ljurhalla.com 

Redaktion Elin Karlsson, Lisa & Ola Thunberg
Omslagsfoto Ola Thunberg

Tryckning H-Tryck, Siene

Konfirmation
Nårunga-Ljur Missionsförsamling kommer även 
till hösten & våren att erbjuda konfirmations-
läsning tillsammans med Asklanda-Ornunga 
Missionsförsamling. 

Mer information kommer att skickas ut.

Sommarens gudstjänster
Söndagen den 7 juli kommer Filip Stensman, 
präst i Nårunga Kyrka att predika i Ljurhalla 
missionskyrka. 

Söndagen den 21 juli får vi långväga besök. 
Evert Kullberg, missionär i Japan, besöker 
Ljurhalla tillsammans med sin familj. 

Även denna sommar kommer Nårunga-Ljur 
Missionsförsamling att samarbeta med Ask-
landa-Ornunga Missionsförsamling. Vi besöker 
varandras kyrkor och delar gemenskapen både 
inför ordet, sången och vid kaffeborden. Sön-
dagen den 14 och 28 juli besöker vi Asklanda-
Ornunga Missionskyrka.

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 där ansvariga 
för muséet medverkar. För sången svarar Marita 
och Christer Tholsgård. 

Ny ungdomsledare
Till hösten har församlingen och SMU glädjen 
att få häsla en ny ungdomsledare välkommen, 
Alice Andersson! Läs mer om vem Alice är på 
sid. 4-5. Detta välkomnande sker formellt vid 
gudstjänsten den 1 september. Niklas Junili-
den, Jennyz, och Manskören medverkar. Sön-
dagsskolan startar  även upp sin verksamhet 
för hösten.  

Artur Erikson i tal och sång
Söndagen den 8 september klockan 18.00 kom-
mer Karin Johansson tillsammans med 
Nårungakören under ledning av Hans-Lennart 
Raask att ge oss en kväll i Artur Eriksons 
anda. 

Karin är författare och har skrivit boken ”Ar-
tur Erikson, Nordens sångarpastor. Boken är 
en biografi över sångarpastor och evangelis-
ten Artur Erikson (1918-2000) på 229 sidor och 
med många illustrationer. Hon har intervjuat 
och fått värdefull information av ett 80-tal 
personer i Sverige, Norge, Danmark och Fin-
land till boken. 

Styrelsemedlemmar

Sten Hallenrud 
kassör

Mattias Yngvesson 
representant för 
SMU

Anna KullbergMikael Tégélaar-
Olsson

Fredrik Wigell 
verksamhetsrådet

Ingela Oscarsson 
vice kassör

Anders Stålberg 
vice sekreterare

Eva-Britt Oscarsson 
sekreterare

Christina Larsson 
vice ordförande

Gun Vårhall 
ordförande
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NY HEMSIDA
Ljurhalla Missionskyrka 
har en ny hemsida 
www.ljurhalla.se
Den nya hemsidan har mycket att erbjuda. 
Utöver uppdaterad information om kyrkans 
alla verksamheter kan du läsa om kommande 
gudstjänster, scoutkvällar och allt annat som 
händer i vår kyrka. Genom hemsidan kan du 
även skicka meddelande till ansvariga av olika 
verksamheter, se bilder från stora evenemang 
nyligen anordnade i kyrkan och lyssna på de 
senaste gudstjänsterna. 

Så här hittar du på hemsidan:
Är du medlem eller aktiv i kyrkans verksamhe-
ter kan du hitta interna dokument och annan 
information för medlemmar genom att klicka 
på den röda länken längst ner på sidan och fyl-
la i lösenordet: ”ljurhalla”. Här finns viktiga 
listor, protokoll och mycket annat. Om det är 
någon information du saknar på hemsidan kan 
du använda kontaktformuläret under ”Kon-
takt” och sedan ”Hemsida” för att kontakta 
administrationen.

Om oss: Information om församlingen, dess 
mål samt arbete i Ryssland.

Nyheter: Rapporter med text och bilder från 
de senaste större händelserna i kyrkan. Här 
kan du också lyssna på de senaste gudstjäns-
terna och läsa de digitala versionerna av för-
samlingsnytt.

På gång: Notiser om och en kalender med 
kommande händelser.

SMU: Information från alla verksamheter inom 
ungdomsverksamheten.

Museet: Information om museet, dess historia 
och information om bokningar.

Kontakt: Kontaktformulär till ansvariga för oli-
ka verksamheter inom församlingen. Här finns 
även ett flertal vägbeskrivningar till kyrkan 
och en karta.

/Joel Oscarsson


