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FörsamlingsbokenAndra sidan

Vi gratulerar
 20 oktober
 Märta Kasperson 90 år

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

Ny pastor i församlingen
Krister Johansson heter jag och har fått nöjet 
och äran att få tjäna som pastor i församlingen. 
Nårunga Ljurs missionsförsamling är på ett sätt 
ingen ny församling för mig då jag var här en 
del gånger i min ungdoms glansdagar och jag 
antar att den gången jag har nöjet att få möta 
församlingen för första gången, kommer jag 
att känna igen många av er och jag har en liten 
misstanke om att det allt finns några av er som 
kommer att känna igen mig också. 

Jag är 46 år i år och är född och uppvuxen i 
Vårgårda. Jag är inte uppvuxen i ett kristet 
hem utan kom till tro i tonåren i Vårgårda mis-
sionsförsamling, församlingen som jag har job-
bat i de senaste tre åren. 1994-95 lämnade jag 
Vårgårda för första gången och flyttade upp till 
Örebro och läste på Örebro Missionsskola, på en 
ettårsutbildning som heter Bibelinstitutet. Det 
var ett roligt och intressant studieår som också 
bar med sig en fantastik glädje. Jag träffade en 
kvinna som hette Annica och som idag är min 
hustru. Tillsammans under de sexton år som 
vi varit gifta har vi fått två barn tillsammans,  
Elias 13 år och Silas 11 år. 

Efter det året flyttade jag tillbaka till Vårgårda i 
tre år. Sedan bar av tillbaka till Örebro igen och 
då gick jag den fyraåriga pastorsutbildningen 
mellan åren 1998 och 2002. Så jag är alltså 
utbildad inom Evangeliska frikyrkan, men efter 
att jag avslutat den utbildningen och jobbade 
som pastor i Växjö, läste jag några kurser på 
Lidingö och blev i och med detta också ordi-
nerad pastor inom det som då hette Svenska 
Missionskyrkan.

  8 december
 Lars-Ove Wiktorsson 75 år

Notiser
Musikal - Tillsammans
Vilken fest det skall bli!

Den kristna församlingen är det finaste som 
finns. Här möts olika åldrar och människor 
med skiftande bakgrund och erfarenheter till 
gemenskap med Gud och varandra.

Musikalen Tillsammans, skriven av Lars Widéll 
för alla åldrar och i gospelstil handlar om för-
samlingen som plats för alla. I sång och musik, 
drama och dans, recitation och skapande pre-
senteras församlingens grund och möjligheter 
i tre avdelningar.

Vid senaste uppsättningen av musikalen med-
verkade sångare från 5-94 år. Fantastiskt!

Jag ser fram emot att få komma till er och 
önskar er all välsignelse och glädje i förarbe-
tet.

Bjud in vänner och bekanta att vara med i pro-
jektet.
   /Lars Widéll

Efter Växjö hamnade jag i Olsfors som pastor, 
och efter de åren gick flyttlasset alltså tillbaka 
till Vårgårda. Och nu har det mynnat ut i den 
spännande utmaningen att få vara pastor i Ljur-
halla och Vårgårda, en halvtid på varje ställe.

Jag hoppas och tror på en härlig tid tillsammans 
med er och hela bygden, där vi tillsammans 
skall fortsätta att upptäcka vilken fantastisk 
Gud vi tjänar och tror på och vilken omsorg han 
har om alla människor. Guds rika välsignelse 
till er alla!
                                         

/Krister Johansson
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Tillsammanshelg

Inför Vårgårda Möte 2014
Det kommer att anordnas bön i de olika kyr-
korna inför Vårgårda Möte 2014. Samlingarna 
gäller för alla församlingar i Vårgårda Kommun 
under följande tisdagskvällar.  

Tisdagsbönen För vår bygd, Sverige och inför 
Vårgårdamötet 2014

Start klockan 19.00
24 september Bergstena      
29 oktober Siene           
26 november Asklanda

2014
25 februari Tåstorp
25 mars Ljurhalla
29 april Vårgårda

Notiser
Julkonsert
Årets stora julkonsert kommer att gå av sta-
peln lördagen den 21 december kl 18:00 i 
Tångahallen. Det blir en härlig mix av tradi-
tionell julmusik blandat med sång, musik och 
dans. De som medverkar i årets upplaga är  
Dynamic Vocal, No Name but Jesus, Herrljunga 
Brass, God Moves och självklart den stora kö-
ren under ledning av Sara Engenäs Nyberg och 
Helena Gatås.

Vill du vara med i den stora kören? Gå då på 
övningstillfällena i Vårgårda Missionskyrka den 
19/11, 4/12 och 19/12 kl. 19.00-21.15.  

Biljetter kommer att släppas i slutet av novem-
ber och en rekommendation är att införskaffa 
biljetter i tid, för var så säker, Tångahallen 
kommer att bli fullsatt av människor från när 
och fjärran som tillsammans vill sjunga in ju-
len 2013. 

Vilken glädje det är att få vara tillsammans 
med andra! 

I mitten av augusti hade församlingen en till-
sammanshelg på Bobergsgården utanför Fal-
kenberg. Så många som 80 personer samlades 
för att under en hel helg, fredag till söndag, 
umgås, äta, leka, bada, diskutera församling-
ens framtid och fira gudstjänst. 

Vi började fredagkvällen med medhavd kvälls-
mat innan vi fick lyssna till Urban Ernestam 
som inledde helgens diskussioner kring för-
samlingen, var vi befinner oss och vart vi vill. 
Dessa diskussioner fortsatte sedan på lörda-
gen. Under lördagen fanns det också gott om 
tid för att ”bara” umgås och leka. Många valde 
att gå ner till stranden för att bada i havet och 
njuta av lördagens underbara väder. Kvällen 
avslutades med korvgrillning och traditionellt 
lägerbål med sånger, sketcher och lekar innan 
vi samlades till en andakt. Helgen avslutades 
med en gudstjänst på söndagen där vi fick vara 
med om en vandringspredikan i olika stationer 
och fick lyssna till sång av barnen. 

Vi hade en fantastisk helg och många uttryck-
te en önskan om att detta var början på en ny 
tradition. Nästa gång hoppas vi att du också 
följer med! 
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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!

November
1 Fredag 19.30 Inget Fredagscafé - Lov
2 Lördag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Krister Johansson, Eva Alsén, Mona-Britt Karlsson, Kristin Wigell,   
 Frida Karlsson, Söndagsskola, Barnvakt,
 Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson, Nattvardstjänare - grupp 5

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

5 Tisdag 9.30 Barnsång
6 Onsdag 18.30 Scout - Bibelstudium
8 Fredag 19.30 Fredagscafé - Mat och Prat 
9 Lördag 19.00 Radio Full Gospel
 Goa Gubbar, Servering
10 Söndag 10.00 Gudstjänst 
 Sören Magnusson, Kerstin Magnusson & Christina Larsson, 
 Söndagsskola, Barnvakt, Servering, 
 Mötesansvarig Mikael Tegelaar-Olsson

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

13 Onsdag 18.30 Scout - Tema
15 Fredag 19.30 Fredagscafé - Utflykt
17 Söndag 17.00 Gudstjänst
 Lasse Svensson, Nårungakören, Servering, 
 Mötesledare Gun Vårhall, Höstoffer, Se notis sid. 10

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

19 Tisdag 9.30 Barnsång
20 Onsdag 18.30 Scout - Tema
22 Fredag 19.30 Fredagscafé - Cafékväll
24 Söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar 
 Krister Johansson, Alice Anderson & Jonatan Marinder, 
 Söndagsskola, Servering, Mötesansvarig Ingela Oscarsson 

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

26 Tisdag 19.00 Bön inför Vårgårda Möte 2014
 I Asklanda
27 Onsdag 18.30 Scout - Sporthallen
29 Fredag 19.30 Fredagscafé - Levande tips

Oktober
2 Onsdag 15.00 Dagledigträff
 Annelise Erdtman, Servering, 
 Mötesansvarig Anita Sävenstrand, Se notis sid. 10
  18.30 Scout - Bibelstudium
4 Fredag 19.30 Fredagscafé - Mat och Prat
5 Lördag  Kämpalek - mer information kommer
6 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Isak Oscarsson, Nårungakören, Söndagsskola, Barnvakt, Servering
 Mötesansvarig Sten Hallenrud, Nattvardstjänare - grupp 4,  

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

8 Tisdag 9.30 Barnsång
9 Onsdag 18.30 Scout - Fredriks special
11 Fredag 19.30 Fredagscafé - Cafékväll 
13 Söndag 17.00 Cafékväll
 Margareta och Persy Isaksson, Servering, 
 Mötesansvarig Gun Vårhall, Offer - Team Mission, Se notis sid. 10

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

16 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
18 Fredag 19.30 Fredagscafé - Fredagsmys
19 Lördag 10.00 -15.30 Bönedag
 Bengt Kindbom, Se notis sid. 10
20 Söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar
  Krister Johansson, Evelina Karlsson m.fl., Söndagsskola, Servering,
 Mötesansvarig Håkan Oscarsson, Offer - equmenia

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

22 Tisdag 9.30 Barnsång
23 Onsdag 15.00 Dagledigträff i Asklanda
 Börje Kraft  
  18.30 Scout - Flyg som Sten
25 Fredag 19.30 Fredagscafé - Maskerad
26 Lördag  Körhelg med Lars Widell
27 Söndag 17.00 Konsert
 Körhelgen avslutas med en konsert! Se notis sid. 3

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

29 Tisdag 19.00 Bön inför Vårgårda Möte 2014
 I Siene
30 Onsdag 18.30 Ingen Scout  - Lov
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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. 

December 

1 Söndag 10.00 Gudstjänst - Första advent
  Krister Johansson, Nårungakören, Servering, 
 Mötesansvarig Fredrik Wigell

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

3 Tisdag 9.30 Barnsång
4 Onsdag 18.30 Scout - Patrullkväll
6 Fredag  Ria 
  19.30 Fredagscafé - Mat och Prat
7 Lördag 10.30, 11.15 Andakt Kullingshemmet, 
   Vårgården
8 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
 Rodhe Marstorp, Söndagsskola, Barnvakt, 
  Mötesansvarig Håkan Oscarsson, Nattvardstjänare - grupp 1

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

11 Onsdag 18.30 Scout - En julsaga
13 Fredag 19.30 Fredagscafé - Lussefest
15 Söndag 10.00 Gudstjänst med julens budskap
 Söndagsskolan står för programmet, Servering, Se notis sid. 10

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

17 Tisdag 9.30 Barnsång
21 Lördag 18.00 Julkonsert i Tångahallen, Se notis sid. 5

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

24 Tisdag 23.00 Midnattsmässa
 Anna-Karin Ragnarsson, Åsa-Pia Andersson, 
 Kristina Stålberg, Kristin Wigell, Christina Larsson, 
  Mötesansvarig Sten Hallenrud
29 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst
 Jakob Björkqvist, Mötesansvariga Internationella rådet, 
 Servering, Offer till mission i andra länder, Se notis sid. 10 

Oktober
7 Måndag 18.00 Ordet och bönen

12 Lördag 16.00 Lördagscafé
 RPG-kören, Vårgårda

14 Måndag 15.00 Symöte

20 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Gunilla Helgesson

27 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Kristina Åström m.fl., Ödenäs

28 Måndag 15.00 Symöte

  

December
2 Måndag 18.00 Ordet och bönen

15 Söndag 15.00 Gudstjänst 
 Svante Björkqvist

26 Annandag Jul  11.00  Gudstjänst 
  Björn Lenberg, Peter Davidsson

November
4 Måndag 18.00 Ordet och bönen

10 Söndag 15.00 Gudstjänst med   
 nattvard
 Sören & Kerstin Magnusson, Christina   
 Larsson, Verna Liljegärd

17 Söndag 15.00 Gudstjänst
 Leif G. Svensson
  

Januari
4 Lördag 18.00 Bygdens julfest
 Alf Källström mfl. 
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MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV 
FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 NOVEMBER

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

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 
 
Kontaktperson SMU
Gustav Oscarsson tfn 0322-62 10 13

Plusgiro
Skogsbygdens Missionsförsamling 50 53 93 - 9

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

Vakanspastor
Krister Johansson
tfn 0766-295440
e-post: krister@bodaryd.se

Ungdomsledare
Alice Anderson
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

Missionshögtid med Kina i 
fokus
Årets missionshögtid med insamling till mis-
sion i andra länder, kommer att hållas söndag 
29 december. I år blir det församlingens egna 
förmågor som står för både tal och sång. 

Jakob Björkqvist var för fem år sedan SMU-
volontär i Kina hos vår systerkyrka Tacksägel-
sekyrkan. Han kommer att dela med sig av en 
del av sina erfarenheter och tankar därifrån; 
bl. a. om hur kristendomen ser ut i Kina och 
exempel på vad Gud gör där. Jakob kommer 
även att sjunga och spela i gudstjänsten till-
sammans med sin fru Frida. Efter gudstjänsten 
blir det servering.

Gudstjänst för alla åldrar med 
julens budskap
Söndagen den 15 december blir det gudsjänst 
för alla åldrar. Söndagsskolan kommer att 
medverka och genom julspel med drama och 
sång förmedla julens budskap. Efter gudsjäns-
ten blir det servering och kanske någon över-
raskning.

Nyanställda
Församlingen har glädjen att hälsa två 
anställda välkomna.

Pastor Krister Johansson, Vårgårda, har en 
tjänst på 50 % och kommer bland annat att 
vara med i konfirmationsundervisningen, han 
började sin tjänst den 1 september. 

Ungdomsledaren Alice Anderson, Vimmerby, 
började sin tjänst den 15 augusti och hon ar-
betar 100 % i barn- och ungdomsarbetet. 

Vi gläds åt att få ha med dem i vårt försam-
lingsarbete. 

Församlingen tackar också ungdomsledaren 
Aron Andersson, Vårgårda, som slutade i au-
gusti månad för att börja läsa på Götabro bi-
belskola. 

Vi tackar Aron och önskar honom Guds Välsig-
nelse. 

/Gun Vårhall-ordförande
 

Dagledigträff
Onsdagen den 2 oktober är det dagledigträff 
med Annelis Erdtman. Iförd samedräkt gestal-
tar den före detta evangelisten Annelis Erdt-
man den svenska legenden Lapp-Lisa.
 

Sången och musiken har alltid funnits i barn-
domshemmet och systern Marie har alltid varit 
med och sjungit och spelat då hon varit ”hem-
ma” i Sverige. Hon var missionär i Brasilien.
 ”Alltsen jag var liten ett minne jag har” har 
blivit något av en signaturmelodi.
 

Annelis bor i Mölltorp, Karlsborgs kommun. 
Hon är evangelist i Norrland - Orust samt i Kro-
nobergs-missionen. Annelis är idag musikaliskt 
aktiv i ”Strängbandet” i Tibro och även ledare 
för ”Pluskören” i  Karlsborg. Hon är ofta ute på 
dagledigträffar med sitt Lapp-Lise-program.

I samband med dagledigträffen blir det givet-
vis även servering. 

Cafékväll
Söndagen den 13 oktober klockan 17.00 är det  
Cafékväll. Vi får besök av Margareta & Persy 
Isaksson, Alingsås. De sjunger, spelar och läser 
bibelord till blomsterarrangemang, vilka se-
dan lottas ut till mötesbesökarna. De kommer 
också att berätta om Team Mission som ligger 
dem varmt om hjärtat. Vi kommer att ta upp 
en gåva som går till Team Mission och deras 
arbete.

Bönedag
Lördagen den 19 oktober klockan 10.00 – 15.30  
är det bönedag. 

Avsätt denna lördag för att vara med på en 
bönedag som Pastor Bengt Kindbom kommer 
att hålla i. Bengt Kindbom, son till den kände 
Henry Kindbom, har fått en särskild kallelse 
att inbjuda till bönedagar. Vi ber för vårt land, 
våra församlingar, våra familjer och aktuella 
böneämnen. Det blir blandat med stilla sång 
och musik. Kom och bli Välsignad!

Kyrkoledare på besök
Söndagen den 17 november klockan 17.00 har 
vi glädjen att få besök av Kyrkoledaren Lasse 
Svensson, Equmeniakyrkan. 

Lasse Svensson är en av de tre kyrkoledarna 
och har varit med från början i arbetet för det 
nybildade samfundet. Lasse har sina rötter i 
det tidigare samfundet Metodistkyrkan, Sve-
rige. 
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Trampolin – årets scoutläger 
 

Årets nio-dagars-läger Trampolin i Loo blev 
ett avstamp mot en ny framtid. Vi scouter fick 
vara med och inviga equmenia som är den nya 
ungdomsorganisationen. equmenia består av 
ungdomsföreningarna i Missionskyrkan, Bap-

tistkyrkan och Meto-
distkyrkan. 

Under en hel dag, 
kallad Festdagen, så 
gjorde vi flaggor, bjöd 
andra patruller på 
lunch och blev bjudna 
till en annan patrull 
på middag, var med 
på invigningsceremo-
nin av equmenia, gick 
en minispårning, hade 
lägerbål och konsert. 
Det var mycket som 
hände under denna 
dag som ni kanske för-

står och efteråt var vi alla trötta, men nöjda 
över att ha få bevittnat detta historiska ögon-
blick. Numera gäller ett nytt förbundsmärke 
och en ny scarf, allt i samma lila equmenia-
färg. 

För oss i Ljurhalla var det lite annorlunda i år 
då vi bestämde att bara tonåringarna skulle 

åka hela lägret eftersom det var så långt. Så 
under torsdagen på inryckningsdagen var det 
bara tonårspatrullen och ett antal ledare som 
skulle bygga upp vårt stora kök och sätta upp 
tälten. Det tog extra lång tid, men vad gjorde 
det när det var fint väder och härlig läger-
känsla. 

Under söndagen kom resten av kåren och då 
blev det full fart. Lägret var anpassat för alla 
då det fanns spontanaktiviteter att göra på 
eftermiddagen och det kunde till exempel 
vara: Hoppa studsmatta, spela XL-spel, göra 
hantverk eller gå och bada. Under kvällarna 
efter lägerbålet fanns det olika gudstjänster 
att kunna gå till för den som ville det och det 
fanns även olika caféer att besöka för att få 
sig en kvällsfika och träffa nya människor. 

Lägret var tyvärr inte helt problemfritt då min 
patrull, Vargen, uppenbarligen hade satt upp 
vårt tält ovanpå ett musbo. Så en morgon var 
det en mus under pressningen och den verkade 
inte trivas alls med att ha oss där så som den 
levde runt. Några scouter fick i alla fall en ro-
lig musjakt, dock utan resultat. 

Lägret Trampolin var ett riktigt bra läger. 
Både ledare och scouter var mycket nöjda ef-
teråt och nu laddar vi inför en ny termin med 
scout! 

/Emma Forsberg 

SMU blir equmenia
För en tid sedan bytte SMU-riks namn till 
equmenia. equmenia är samlingsnamnet på 
allt det lokala barn- och ungdomsarbete inom 
Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i 
Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svens-
ka Missionskyrkan). Det innebär runt 450 för-
eningar och över 30 000 medlemmar över hela 
Sverige. Till SMU:s årsmöte i september finns 
ett förslag att Ljurhalla SMU ska byta namn 
till equmenia Ljurhalla. I skrivande stund har 
årsmötet inte ägt rum och därmed är beslutet 
inte taget. 


