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Andra sidan

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

En levande tro i en vanlig 
vardag!
När man läser i tidningar och hör människor 
berätta om vad kristen tro är, så blir jag många 
gånger ledsen. Jag blir inte ledsen över män-
niskors berättelser, men jag blir ledsen över vad 
de har fått uppleva i kyrkan. Jag blir ledsen över 
berättelser som handlar om tydliga fördomar 
som man har och som man inte kontrollerar 
sanningshalten i. Jag var själv en som hade 
många fördomar, men efter att ha gett det en 
chans, ändrade jag mig, som ni förstår, totalt. 
Självklart förnekar jag inte att det sker saker 
i kyrkan som blir fel - kyrkan består bara av 
människor och är därför en mänsklig plats. Det 
sker så mycket fantastiskt bra saker, men det 
går fel ibland och tyvärr gör det ibland män-
niskor illa.

Men när jag läser min bibel och tänker på vad 
min kristna tro betyder för mig, så hamnar jag 
långt bort ifrån allt det tragiska jag läst och 
hört. Jag läser om en Gud som inte välsignar 
krig, vill att hans namn skall användas i makt-
syften eller om en Gud som utesluter människor 
bara för att någonting gått fel o.s.v. Jag läser 
om en Gud som älskar sin skapelse och kronan 
på sitt verk, människan, otroligt högt. Jag läser 
om en Gud som kämpar för sin skapelse, för den 
goda kampen.

Människor pratar ofta om bibeln som en enda 
stor regelbok och på ett sätt håller jag med om 
att bibeln innehåller ”regler”. Men jag kallar 
det inte så, jag kallar det för vägledning. Gud 
vill oss väl och vill på bästa sätt hjälpa oss att 
leva på ett bra sätt, faktiskt precis som vilken 
förälder som helst och den hjälpen får vi om 
vi läser bibeln. Det är ju uppfinnaren som vet 
bäst hur sin uppfinning fungerar. Gud är den 
som har skapat vår värld och oss människor 

och vet därmed bäst hur det kan fungera på 
bästa sätt.

Ha som sommarläsning vid lata stunder de fyra 
evangelierna i början på nya testamentet. Läs 
med öppna ögon så hoppas jag att du ser och 
upplever det som jag gör när jag läser det. Be-
rättelserna om Jesus, hur han möter människor 
och om hur det mötet förändrar människors liv 
på ett fantastiskt sätt. Det är sann kristendom 
det. Det fanns en gammal kyrkofader på 300 
-talet som sa: ”Älska Gud och gör vad du vill”. 
För mig är det ett helskönt och sant uttryck. 
Våga ha ditt främsta fokus på Jesus, våga lita på 
honom, våga tro på honom och låt det få prägla 
ditt liv för då har man funnit den sanna friheten 
och då kan man slappna av och leva.

I vår värld idag erbjuds vi många olika saker att 
tro på, något som jag har allra högsta respekt 
för. Själv har jag hittat det som jag vill tro och 
satsa på och som har förändrat mitt liv på ett 
mycket positivt sätt. Så därför vill jag utmana 
dig som kanske inte är en så van kyrkobesökare, 
att läsa evangelierna och sedan komma till oss 
i vår församling. Det finns inga tvång eller krav, 
men våga kom med dina frågor, dina tankar och 
med ditt liv, så vill vi gärna berätta för dig om 
en Gud som älskar dig högt och bara tänker goda 
tankar om dig! Våga åtminstone ge dig själv den 
chansen innan du avfärdar allt vad kristen tro 
handlar om som nonsens.

Ha nu en riktigt skön sommar, så hoppas jag att 
vi möts någon gång!
                                         

/Pastor Krister Johansson
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Notis

Nästa nummer av församlingsnytt 
blir något nytt!
Detta nummer av församlingsnytt blir det sista av 
sitt slag. Under hösten kommer två olika varian-
ter att dyka upp så håll utkik!

Välkomna till 
missionsmuseet i Ljurhalla
Har du lagt märke till att det finns 
en vägskylt märkt  ”Missionsmuse-
et” vid  infarten till  Equmeniakyr-
kan Ljurhalla? Kanske har du besökt 
vår kyrka och sett museibyggnaden 
men aldrig varit inne i den? Då 
tycker vi att du ska göra ett besök. 

Museet är invändigt utformat som 
ett gammalt missionshus, med in-
redning från de missionshus vi hade 
förr. I den lilla kyrksalen har vi ib-
land gudstjänster och känner stäm-
ningen från förr. Där finns också 
gamla musikinstrument, foton från 
läger, möten, ungdomsverksamhet 
m.m. Kanske finns du eller dina förfäder med 
på korten? Många av ledarna från förr finns 
som foton på väggarna. 

I den s.k. ”Lilla salen” finns många intressanta 
föremål från slutet av 1800-talet, samt bl.a. 
en del om mission i andra länder.

Det är svårt att beskriva museet, det måste 
upplevas och då helst i sällskap med en guide, 
som kan berätta mer.

För guidning kontakta Curt Sävenstrand 
tel: 0322 -660123 eller Sven Olov Vårhall 
tel: 0322 -660122, så hjälper de till.

Gå gärna in på vår hemsida www.ljurhalla.
se. Där finns mer information, både om kyr-
kan och museet!

PS. Söndagen den 10 augusti är museet öppet 
hela eftermiddagen i samband med vårt 
våffelcafé. DS.
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Vårgårdamöte 2014

Programmet för Vårgårdamöte är ännu inte 
klart. Men det är klart att samtliga partiledare 
kommer till Vårgårda med start den 13 augusti 
klockan 19.00. 

Först ut är Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet den 
13 augusti, fredagen den 29 augusti kommer 
Fredrik Reinfeldt, Moderaterna och däremel-
lan kommer de andra partiledarna. Utfrågare 
av partiledarna är Britta Hermansson. 

Förutom partiledarutfrågningarna kommer 
det att vara stormöten med spännande gäster, 
konserter och inspirerande musik. 

Övriga medverkande:  
Robert Eriksson - sång och avslutningsapell
Kören - Helena Gatås & Sara Engernäs Nyberg
Husbandet - Viktor Olofsson kapellmästare

I augusti i år är det återigen dags för Vårgårda 
Möte. Utfrågningar av alla riksdagspartiernas 
partiledare, möten med lokala gäster, Spring-
steen-mässa, seminarier och en hel del andra 
aktiviteter finns i programmet som snart kom-
mer att publiceras. 

Partiledarutfrågningarna är unika i sitt slag 
i Sverige. De startades 1968 av predikanten 
John Hedlund och har blivit en betydelsefull 
och obruten tradition i anslutning till riksdags-
valet. 

Årets utfrågning är den femtonde i ordningen. 
Här får partiledarna en möjlighet att möta en 
stor publik och under avslappnade och trevliga 
former möjlighet att förklara var partierna 
står i viktiga frågor. Det är också en möjlighet 
att visa var vi står som kyrka, att vara en röst 
för den som är svag och att inspirera till sam-
hällsengagemang. Responsen efter kyrkornas 
klockringning mot nazism i Jönköping nyligen 
visar att det finns en plats för kyrkorna att 
fylla i det offentliga samtalet. Och att kristnas 
röster efterfrågas. 

Vad finns det då för förhoppningar och för-
väntningar inför årets Vårgårda Möte? Säkert 
många olika. Själv hoppas jag på en verklig 
folkfest där alla ska känna sig välkomna oav-
sett bakgrund, politisk uppfattning och livså-
skådning. Jag hoppas också på ett stort ideellt 
engagemang och att Vårgårda Möte leder till 
att vi faktiskt bygger broar mellan människor 
i vår bygd. En skillnad mot utfrågningarna i 
Vårgårda 2010 är den nybildade Equmeniakyr-
kan. Låt oss hoppas att detta också kan bli ett 
tillfälle för vårt nybildade samfund att med 
stolthet visa att kristen tro är relevant i Sve-
rige 2014. 

/ Louise Gustafsson, programledare vid 
partiledarutfrågningarna under 

Vårgårda Möte 2014 

Följ gärna Vårgårda Möte på hemsidan; 
www.equmeniakyrkan.se/vargardamote

13-31 augusti Tångahallen
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Boktips
Oavsett om sommarvädret kommer att bju-
da på varma sköna dagar i en solstol på al-
tanen eller på stranden eller mulna, blåsiga 
och regniga dagar när man helst sitter inne, 
behöver man alltid en god bok. Här kommer 
några boktips, både gamla klassiker i form 
av barnböcker och diktsamlingar och nyare 
böcker med ett angeläget budskap. 

Klassikervarning
C.S. Lewis gav 1950-1956 ut sju barn- och ung-
domsböcker om landet Narnia. De är delvis 
filmatiserade. Dock – böcker är ändå böcker! 
I den andra boken offrar sig lejonet Aslan för 
Edmund, en av seriens huvudpersoner, på 
Stenbordet och det är den onda Vita Häxan 
håller i kniven. Många har jämfört Stenbordet 
med Golgata. 

I Kyrkstöt av biskop Nils Bolander (1958) finns 
dikten Skrothandlaren. ”Du store skrothand-
lare Jesus Krist, kasserade plogjärn köpte du 
sist.” Så börjar dikten. ”Ett liv som värderats 
till mindre än noll spelar för dig en svindlande 
roll.” Så slutar den tredje strofen.

I Ska vi dela (1970) skriver poeten Ylva Eg-
gehorn i en dikt om närheten till Jesus. Hon 
delade en vanlig dag i köket en coca-cola med 
Jesus. Och småfranska också. ”… Det var inga 
trummor och dunder och dån av grova klock-
or” … ”det var någonting med att dela eller 
så och vara på samma ställe utan att förlora 
sina berg …”.

Angelägen, tydlig, skarp
Alex Kershaw, journalist, 
berättar i Raoul Wallen-
bergs sista dagar (2012) om 
de månader från juli 1944 
till januari 1945 då Ra-
oul Wallenberg var svensk 
diplomat i Budapest. Adolf 
Eichmann, ansvarig tysk 
officer i Budapest, hade 
som uppgift att förinta alla 
Ungerns judar. I en outsäg-

ligt fasansfull tid gjorde Raoul Wallenberg allt 
han kunde för att rädda så många som möjligt. 
Han gav människor mänskliga rättigheter. Själv 
fördes han av den ryska armén från Budapest 
till Moskva i januari 1945. 

Nytt
Desmond Tutu och Mpho Tutu, far och dot-

ter, ställer sig i Förlåtelse 
(2014) frågan: ”Hur förlå-
ter man”? Desmond Tutu 
var aktiv motståndare till 
apertheid i Sydafrika. Han 
var engagerad i den san-
ningskommission som ut-
redde brott begångna un-
der apartheidtiden. Mpho 
Tutu har bl.a. arbetat med 
våldtäktsoffer och med na-

mibiska flyktingar. De skriver om både smärta 
och om förlåtelse. ”Förlåtelse är ingenting 
mindre än hur vi förmedlar fred och frid till 
oss själva och till vår värld”.

Titeln på en ny bok av Robert Eriksson är 
Samma gamla nya jag 
(2014). Författaren är pas-
tor i Sävedalens missions-
kyrka. Han kommer även 
att vara en av två som le-
der partiledarutfrågning-
arna under Vårgårdamöte 
i sommar. Han skriver om 
förvandling. Gud förvand-
lar en människa utan att 
något ersätts. Allt finns 

från början. Människan blir, kanske sakta, mer 
och mer sig själv.

/Bertil Jonsson
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Equmeniakyrkan Ljurhalla
Juli
2 Onsdag 18.30 Tipspromenad
 Ansvarig förening: LRF
 Plats: Liljeäng, Holmen, Tämta

6 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda
 Vi reser till Asklanda

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

9 Onsdag 18.30 Tipspromenad
 Ansvarig förening: Equmeniakyrkan Skogsbygden
 Plats: Equmeniakyrkan Skogsbygden

13 Söndag 10.00 Jubileumsgudsstjänst 150 år
 Plats: runt minnesstenen vid Skattegården i Ljur (vid regn i kyrkan), 
 Leif Brun negård, Rosa & Sven-Arne Johansson, 
 Mötesansvarig Curt Sävenstrand, Medtag egen kaffekorg, Se notis sid. 10

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

16 Onsdag 18.30 Tipspromenad 
 Ansvarig förening: Skogsbygdens IF
 Plats: Klubblokalen

20 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda
 Vi reser till Asklanda

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

23 Onsdag 18.30 Tipspromenad
 Ansvarig förening: Nårunga Hembygdsförening
 Plats: Häradsvad sågen

27 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Krister Johansson, Servering, Mötesansvarig Sten Hallenrud

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

30 Onsdag 18.30 Tipspromenad
 Ansvarig förening: Skogsbygdens hembygdsförening
 Plats: Samuelssons schakt Uddabo
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Varje söndag samlas vi för att be innan gudstjänsten. Välkommen till bönerummet kl.9.30, 
där finns plats för fler!

Augusti
3 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Krister Johansson, Evelina Karlsson, Mötesansvarig Anna Kullberg

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

6 Onsdag 18.30 Tipspromenad
 Ansvarig förening: Sävens BK
 Plats: Sävevallen

8 Fredag 18.00 Ria

9 Lördag 10.30, 11.15 Andakt på Kullingshemmet &
   Vårgården

10 Söndag 16.00 Våffelcafé 
  18.00  Andakt i museet   
 Tomas Segergren står för tal & sång, 
  Mötesansvarig Ingela Oscarsson, Se notis sid. 3

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

12 Tisdag 18.30 Tipspromenad - OBS! Tisdag
 Ansvarig förening: Röda Korset
 Plats: Sävens badplats

13 Onsdag 19.00 Start Vårgårda Möte 2014
 Se notis sid. 4

17 Söndag 10.00 Gudstjänst
 Rode Marstorp, Anna Kullberg, Servering, 
 Mötesansvarig Fredrik Wigell

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

24 Söndag 8.30 Cykelgudstjänst på Murartorget
  Torsten Åhman, Mats Bjurholm, Caroline Hernberger med vänner 

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

31 Söndag 11.00 Avslutning Vårgårda Möte 2014
 Tångahallen, Radio P1 sänder, Se notis sid. 4
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September
Höstens program för equmenia är ännu inte fastslaget - 
se separat program. Välkommen!

7 Söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar!
 Församlingens och kyrkans namnbyte uppmärksammas, 
  Servering, Mötesansvarig Gun Vårhall, 
 Se notis sid. 10 och vidare annonsering samt hemsida

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

13 Lördag  Ungdomsmöte - Se vidare annonsering

14 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard i museet
 Rodhe Marstorp, Servering, Mötesansvarig Lisbeth Johansson

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

17 Onsdag 15.00 Dagledigträff i Asklanda
 Margareta & Thor Herngren spelar dragspel och visar bilder från
 Svalbard, Servering

19 Fredag 19.00 equmenia Ljurhallas årsmöte

21 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst
 Göran Holmberg, Nårungakören, Söndagsskolan startar, Barnvakt, 
 Servering,  Mötesansvarig Håkan Oscarsson

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

28 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst
 Tage Drewitz, Frida & Jakob Björkqvist, Söndagsskola, Barnvakt,  
 Servering, Mötesansvarig Sten Hallenrud, Se notis sid. 10

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●
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Equmeniakyrkan
Skogsbygden

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

Juli
9 Onsdag 18.30 Tipspromenad
 Equmeniakyrkan Skogsbygden

  

Augusti
Se Vårgårda Möte 2014

September
13 Lördag 16.00 Lördagscafé
 Margareta & Percy Isaksson
15 Måndag 15.00 Symöte
28 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Åstålpojkarna
29 Måndag 15.00 Symöte
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Notiser
Equmeniakyrkan Ljurhalla
Den 15 mars 2008 fastställde Metodistkyrkans 
kyrkostyrelse, Svenska Baptistsamfundets mis-
sionsstyrelse och Svenska Missionskyrkans kyr-
kostyrelse en avsiktsförklaring för en samgå-
endeprocess. 

På Kyrkokonferensen i Karlstad under maj må-
nad 2013 togs beslutet att Baptistsamfundet, 
Metodistkyrkan och Missionskyrkan skulle bilda 
en ny kyrka tillsammans. Den heter Equmenia-
kyrkan, en kyrka för hela livet där mötet med 
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och värl-
den.

Namnbyte på församlingen 
Nårunga-Ljur Missionsförsamling tog beslut på 
årsmötet i februari månad 2014 att med an-
ledning av att den nya kyrkan har antagit nam-
net Equmeniakyrkan byta namn på den lokala 
församlingen till Equmeniakyrkan Ljurhalla.

Namnbyte på kyrkan
För att få en samstämmighet mellan namn på 
församling och kyrka byter vi också namn på 
vår kyrka till Equmeniakyrkan Ljurhalla.

Med anledning av namnbyte kommer försam-
lingen att uppmärksamma detta vid en guds-
tjänst i Equmeniakyrkan Ljurhalla söndagen 
den 7 september 2014. Gudstjänsten riktar sig 
till alla åldrar och kommer att innehålla något 
för alla. Varmt välkommen att bli en del av 
framtidens kyrka! 

Se vidare i annons och på församlingens hem-
sida.

Jubileumsgudstjänst 150 år
1864 byggdes det första missionshuset i Nå-
rungabygden. Behovet uppstod för att många 
människor fått sina liv förändrade genom väck-
elsen som drog fram över bygden. Man hade 
samlats i stugorna och läst Bibeln tillsammans, 
delat erfarenheter, frågor och böner med var-
andra. 

När “stugan blev för trång” beslöt man att 
bygga ett bönehus att samlas i. Detta var det 
fjärde bönhuset i Västergötland och det stod 
invid landsvägen mellan Ljurhalla och Ljur. 
1878 revs det och virket användes i det som 
idag är Asklanda-Ornunga missionskyrka. Då 
hade man bildat flera olika missionsföreningar 
i våra bygder och byggt flera nya bönehus för 
att alla skulle få rum.

Detta skedde alltså för 150 år sedan och i som-
mar, den 13 juli, blir det en friluftsgudstjänst 
på platsen där byggnaden stod. Samling sker 
runt minnesstenen vid Skattegården i Ljur. 
Mötet kommer att ledas av Curt Sävenstrand 
och Leif Brunnegård, även känd under nam-
net “Håkansson”, kommer att medverka. För 
sången står Rosa och Sven-Arne Johansson. Var 
och en får också ta med sin egen kaffekorg. 

Missionsgudstjänst
Söndagen den 28 spetember är det missions-
gudstjänst med Tage och Lisbet Drewitz. Tage 
har tillsammans med sin fru Lisbet varit ute i 
missionens tjänst i Zimbabwe sedan 1966. När 
de kom dit första gången fanns där en liten 
församling på ca. 20 personer. Nu finns det 
över 800 medlemmar. Här i Sverige har de tjä-
nat som vakanspastor på olika platser bl.a. på 
Gotland i den församling där equmenia Ljur-
hallas ordförande Jakob Björkqvist kommer i 
från.
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MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV 
FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 AUGUSTI

Equmeniakyrkan 
Ljurhalla 

samarbetar med  
Studieförbundet Bilda

FörsamlingsNytt är ett informationsblad från Equmeniakyrkan Ljurhalla och 
Equmeniakyrkan Skogsbygden

Postadress
Equmeniakyrkan Ljurhalla, 447 94 VÅRGÅRDA
Tfn 0322 - 66 01 59 
 
Ordförande Equmeniakyrkan Ljurhalla
Gun Vårhall tfn 0322 - 66 01 22, 070 - 823 41 22 
e-post: gun.varhall@tele2.se
 
Ordförande Equmeniakyrkan Skogsbygden
Birgitta Eriksson tfn 0322 - 910 48 
 
Ordförande equmenia Ljurhalla
Jakob Björkqvist tfn 0737 - 40 31 65

Bankgiro 
Equmeniakyrkan Ljurhalla 187 - 8644
equmenia Ljurhalla  129 - 0980
Equmeniakyrkan Skogsbygden 736 - 8178

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

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

Redaktion Elin Karlsson, Lisa & Ola Thunberg
Omslagsfoto Ola Thunberg

Tryckning H-Tryck, Siene

Jennyz...
...fortsätter även i höst med sin verksamhet. 
Vi vill gärna att fler är med i vår kör, sprid 
därför gärna det! I höst kommer vi bland an-
nat sjunga i Asklanda den 21 september.  

/Emma och Jenny Forsberg 

Hej!  

Då har terminen gått mot sitt slut. Konfir-
mation, scoutläger och tonårslägret Explore 
ligger bakom och sommarlov ligger framför 
oss. Under året har jag mött otroligt många 
barn och ungdomar och alla är de egna indi-
vider. Mitt eget tålamod och ork är inte alltid 
på topp men det finns en som aldrig ger upp. 
Jesus! Hur fantastiskt är inte det!  

Att få se en annan människa, nära vän eller 
tonåring, ta ett steg närmare Gud kan ge så 
mycket lycka. Ungefär lika mycket lycka som 
sorg, när någon vänder sig bort från Gud. Men 
”Jag är övertygad om att han som har börjat 
ett gott verk i er också skall fullborda det 
intill Kristi Jesu dag” - Fil 1:6. Var med och 
be för våra ungdomar.  

Under våren har vi haft många ungdomar och 
barn i alla våra grupper. Det är ett tecken på 
att det är bra grejer vi håller på med. Jag 
vill tacka alla ledare som är med och gör det 
möjligt. Tack för att ni vill, ställer upp och 
gör det ni är bra på. Grymt bra! 

Jag önskar alla en glad och härlig sommar!  

/ Ungdomsledare Alice Marinder 
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Årets roligaste helg!
Scoutläger/Församlingsläger

5 -8 juni var cirka 70 personer på lägergården Råddehult utanför Borås och 
hade kombinerat scout- och församlingsläger. 

Hemgrupp
På tisdagkvällar är vi några ungdomar som 
träffas och har en hemgrupp/bönegrupp. Vi 
snackar, ber och sjunger lovsång tillsammans. 
Det är riktigt härligt! Här kommer en intervju 
med hemgruppen. Läs och inspireras! 

Varför är du med i den här gruppen? 
Jo: För att jag vill träffa andra likasinnade 
och komma närmare Gud. 
Sa: Det är trevligt! 

Hur kom du med i den här gruppen?  
Je: Jag ville vara med i en bönegrupp och så 
formade vi en.  
Sa: Alice skickade ett sms om det. Så testade 
jag och det var kul. 
Ro: Sandra tog hit mig.  
Jo: Jag bad om att komma med i en böne-
grupp med ungdomar och så fick jag reda på 
att det fanns en. 

Vad är bäst med den här gruppen? 
Je: Skönt att ha avsatt tid att tänka på Gud. 
Jo: En liten grupp med Jesus i centrum mitt 
ute i skogen. Fast det inte är skog, men ute 
på landet bland råmande kor och galande 
tuppar. 
Al: Bra och härligt att be tillsammans och 
kunna dela saker med varandra.  
Sa: Det är skönt att åka hemifrån och träffa 
folk en helt vanlig dag. 

Vad tar du med dig ifrån året? 
Jo: Att det finns andra i min ålder som älskar 
Gud. 

Kan du rekommendera att vara med i en 
hemgrupp! 
Je: Ja, det kan jag! Det är bra att avsätta tid 
för Gud i en annars stressig vardag. 
Jo: Ja, det är mysigt! 


