S E P T E M BER – O K TOBER 2020

Herren skall bevara dig i livets
alla skiften, nu och för evigt.
(Psaltaren 121:8)
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Alexander Hjertén
equmenia Toarps
ordförande
Råslättsvägen 52
516 95 Målsryd
0733-272821
equmenia@equmeniakyrkantoarp.se

Ulrika Hellström
equmenia Toarps kassör
Ålegatan 322
431 50 Mölndal
0735-401812

Kontakt församlingen
Kontakt församlingen
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Marcus Olson
Pastor

John Lindar
Pastor

0761-609179

0708-623752

john.lindar@equmeniakyrkantoarp.se marcus.olson@equmeniakyrkantoarp.se

Hans Classon
Vice Föreståndare

Lars-Ola Rydberg
Församlingsadministratör

0761-909490
hans.e.classon@gmail.com

0705-256433
larsolarydberg@gmail.com

Marie Andersson
Församlingens
ordförande

Leif Klasson
Församlingens kassör

033-281434, 0739-630194
marie@radiolars.se

033-249520
leif.erland@telia.com

För självavårdssamtal kontakta:

För själavårdssamtal kontakta:
John, Marcus eller Hans. De är utbildade
John,
Marcus
eller Hans.
pastorer
med tystnadsplikt.
De är utbildade pastor med
tystnadsplikt.
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Pastorn har ordet

Tro, hopp och kärlek i pandemins tid
I sitt första brev till församlingen i
Korinth så skriver Paulus ”Men nu består
tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst
av dem är kärleken”. Tro, hopp och kärlek
är tre dygder som kyrkan sedan dess
burit med sig genom årtusenden. De har
gestaltats på olika sätt i olika tider.
Under sommaren så tittade jag på en
dokumentärserie som ligger uppe på SVT
Play. Serien handlade om det brittiska
kungahuset, huset Windsor och deras
moderna historia. Programmen tar
oss med genom olika decennier och de
olika utmaningar som kungahuset mött
i form av bl.a. krig, dödsfall och sociala
omstörtningar. Genom serien löper en
röd tråd; dilemmat mellan regentens
plikt, att för Storbritanniens bästa utföra
det uppdrag man blivit tilldelat, och
känsla att kunna leva sitt liv så som man
själv vill och ha möjlighet att följa sina
inre drömmar och längtan.
Det svenska språket har en otrolig
rikedom men när det kommer till ordet

kärlek så skulle det behöva få lite fler
nyanser. I vår kultur i dag är ordet kärlek
starkt knuten till känslor, förälskelse och
romantik. Känns det rätt, då är det rätt. Vi
hör ofta att vi måste följa vårt hjärta och
att det kommer leda oss rätt. Du är fri att
göra det du själv känner är det rätta.
I den kristna traditionen så finns flera
ord för att beskriva kärlek. Så när Paulus
skriver till församlingen i Korinth så har
han en bredare syn på kärlek än vad vi
har idag. För honom är inte kärleken
begränsad till känslornas värld. Under
antiken då Paulus levde fanns det tre olika
kategorier av kärlek. Eros var det begrepp
som användes för den romantiska och
lidelsefulla kärleken. Philia betecknade
familje- och vänskapskärlek. Agape var
det ord man använde för att beskriva den
självutgivande kärleken. Det var denna
form av kärlek som beskriver Guds kärlek
till människan.
Coronapandemin har fått oss att fundera
på och kanske också omvärdera vad det
innebär att älska. För hur kan man leva ut
kärlek till sin medmänniska i dessa tider
av karantän, ensamhet och rädsla? Hur
lever vi i spänningen mellan plikt och
känsla idag när vi levt med coronaviruset
i 6 månader? Denna tid utmanar oss
och tvingar oss till att bredda vår syn på
kärlek. Kärlek som enbart underbyggs av
känslor är inte uthållig och plikttrogen.
Känslor kommer och går. För att kärlek

skall bli hållbar i längden så behövs
också beslutet, plikten att man vill leva
i en uthållig självutgivande kärlek till
sina medmänniskor. Alla som levt i ett
långt och bra äktenskaps vet att det inte
enbart byggs av förälskelse och känslor.
Alla föräldrar som flera gånger per natt
måste gå upp ur sängen för att ta hand
om ett skrikande barn vet att kärlek inte
enbart bygger på känslor. Plikt, beslut och
uthålligheten behövs för att kärleken skall
bestå genom livets alla skiften.
Tiden vi nu lever i övar oss i den
uthålliga, plikttrogna, uthålliga

Församlingsnytt
Vi har glädjen att ha hälsat två nya medlemmar
välkomna till församlingen, Lars Rosengren och Lukas
Ringbo.

Tider att hyra i SMU-gården
I dessa Coronatider har det blivit lediga tider att hyra i
SMU-gårdens idrottshall.
Är du sugen att få röra på dig när andra aktiviteter har
ställts in så passa på nu.
Ring Martin Neuman på
0705-249699
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och utgivande kärleken till våra
medmänniskor. Den tränar oss i
agapekärlek. Ett sätt för oss som
församling att möta coronapandemins
utmaningar är att prata om hur vår tro,
vårt hopp och vår kärlek förändras och
kan levas ut idag mitt i pandemin och i
en värld som behöver dessa tre dygder.
Därför kommer vi under hösten att ha
en predikoserie över detta ämne. Serien
kommer kallas för ”Tro, hopp och kärlek
i pandemins tid” och kommer löpa över
tre söndagar. Du är varmt välkommen att
vara med.
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Varje
Varje vecka
vecka
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Innebandy
SMU-gården

Onsdagar 19:00-21:00
Johan 0708-249602

Spårarscout
Torsdagar 18:00-19:00
Alexander 0733-272821

Program
SEPTEMBER
13 Söndag kl 18
Laddstation med Marcus Olsson.
Jeanette med team leder lovsång.

20 Söndag kl 10
Gudstjänst med nattvard. Predikan av
Tommy Ydreborg och lovsångsteamet
leder lovsång. Bön för ”Take me to
school” Bulgarien.

27 Söndag
Feel Go(o)d Day Vandringsgudstjänst

OKTOBER
3 Lördag kl 19
Equmeniagudstjänst Spårarscout. John
Lindar predikar.

4 Söndag kl 13
Equmeniagudstjänst Scout. John Lindar
predikar.

11 Söndag kl 18
Laddstation med Marcus Olsson.
Jeanette med team leder lovsång.

18 Söndag kl 10
Årshögtid med årsmöte i Målsryd.
Medlemsintagning. John Lindar predikar.

25 Söndag kl 18
Gudstjänst, John Lindar predikar.

31 Alla Helgons dag kl 10
Gudstjänst med nattvard. Hans Classon
predikar och John Lindar leder lovsång.
Bön för Etiopien

Predikoserie under hösten
Under hösten kommer församlingen i gudstjänsterna att ha en predikoserie som
löper över tre söndagar. Temat för dessa tre gudstjänsterna är ”Tro, hopp och
kärlek i pandemins tid”. Serien handlar om hur vi kan leva ut dessa tre kristna
dygder under den pågående coronapandemin. Följande datum gäller för serien:

18/10 Tro i pandemins tid. 31/10 Hopp i pandemins tid.
15/11 Kärlek i pandemins tid.
Varmt välkommen att vara med.
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Missionsfokus

Take me to school
Ett hjälpprojekt i Bulgarien, byn
Vidin som drivs i samarbete med
”Toarps församling”, ”Omtanke
Ljungskile”, ”Hjärta till hjärta” och
BAM – Bulgarien Aid Mission.
Organisationen arbetar med att
hjälpa människor genom olika
projekt. Bla med syfte att hjälpa
barn till fattiga romska familjer, där
ibland föräldrarna är analfabeter, till
skolgång.
Barnen får ett mål mat, hjälp med
läxor och att förbereda sig för
kommande skoldag. Om pengarna
räcker kan barnen även få möjlighet
till musikundervisning, engelska

och datakunskap. Genom projektet
skapas även arbetstillfälle för några
vuxna (chaufför, kokerska och
lärare.)
En hälsning från projektgruppen i
Toarp hämtar vi från Kyrkobladet
nr 2/2020. där Stefan Stefanov,
föreståndare för BAM berättade
att situationen är tuff i landet pga
coronakrisen. Särskilt svår är den för
romerna som redan före krisen hade
det svårt, och smittspridningen är
stor. Pga nedstängningen i landet kan
man inte bedriva skolan som förut.
De föräldrar som kan har fått försöka
hjälpa barnen med hemundervisning.

Missionsfokus
Vi får fortsätta att stödja barnen, i projektet
med förbön och offergåvor. Gåvor kan skickas
in via vår församlings offerkonto 8032-5
3414514-4eller swish,123 652 5067 märk
gåvan ”Bulgarien”

Hälsning från Etiopien
WSG’s skolor har nu startat upp
igen efter att alla skolor i Etiopien
stängdes på grund av Corona i
början av sommaren. När skolorna
var stängda har mat levererats hem
till barnen som är beroende av
skolmaten på dagarna.

I Chencha har planeringen för att
bygga ut den nya skolan startat.
Skolan har fram till nu haft tre rum
med plats för årskurs 1-3. Efter att
de fem nya salarna står färdiga ska
skolan kunna ta emot elever upp till
årskurs 6.
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Missionsinfo
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Missionsoffrande
& insamlingsmål
Missionsoffrande o insamlingsmål
2019 - 2020
2019 - 2020

Inklusive 20% av julmarknadens netto, delat på 10 projekt = 1600:-/projekt
Inklusive 20% av julmarknadens netto, delat på 10 projekt = 1600:-/projekt
Mål

Projekt
2020
Kambodja Skolprojekt, Asian Hope
Gunilla och Veasna Bun
7000
Colombia, Fängelsemission o Fotbollskola,
Ankarstiftelsen Börje Erdtman
7000
Etiopien, Hopp för barnen
Björn Lènberg (Daniel Bredberg)
7000
Bulgarien Take me to school
TER Toarps församling
7000
Mozambique, Hjälpsändningar med flyg, Mercy
Air Camilla Davidson
7000
Equmeniakyrkan mission centralt
16000
Vitryssland, Ungdomsläger TER
8000
Ryssland Business Coaching,
Equmeniakyrkan Hans Davidson, Torgny Veibäck 7000
Focus Business School
Camilla Davidson
7000
Church on wheels, Evangelisation bland MC-folk i
Europa Ulf Mannebäck
7000
Kongo Microlån Lars-Ola Rydberg
Autogiro centralt Equmeniakyrkan

1/9 201915/8 2020
10300
4240
4400

6800
6965
19630
8680
2300

1900
1800

7000

67015

Summa

Övriga missionsinsamlingar
Mission i Sverige
Pastors o diakoniutbildning
Goda Nyheter (Gideoniterna) 15/3
Skandinaviska Barnmissionen 7/3
Summa

54 00
5600

3200
5900
1850
2400
80365
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Under 4 söndagskvällar inbjuder vi dig att
komma och ladda dig själv med Lovsång, Under visning & Förbön!
Marcus Olson delar det Gud lagt på hans hjär ta.
Jeanette Alfredsson med team leder lovsången.
Tillsammans får vi komma samman för att lovsjunga, be och ta emot det Gud vill ge och ladda oss
med.

13/9

11/10

8/11

6/12

Tid: Söndagar Kl. 18.00
Plats: Equmeniakyr kan Målsr yd
Bjud gär na med dig en vän!
Boka din biljett på Equmeniakyrkan Toar ps websida!

Var mt Välkommen!
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Tack
Tack för ert stöd
stöd
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Vill du också sponsra vår församling och synas här?
Kontakta Lars-Ola Rydberg 0705-256433.

Vi skräddarsyr ditt solskydd både in
och utvändigt, välkommen till vår butik!
Borås Markis Service AB
Djupadalvägen 5
507 71 Gånghester

Gårdsbutik • Café • Köttbod
www.skaftingsbacka.se
Öppettider: Tors-Fre 15-19, Lör 11-15

Tele: 033-256380
Fax: 033-256060
torbjörn@borasmarkis.se
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Tack
Tack för ert stöd
stöd

Gulf Gånghester

Öppettider:

Stora vägen 1

Vardagar 06.00-20.00

507 71 Gånghester Lör-Sön 09.00-20.00
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Tack för ert stöd

Tack för ert stöd
Tack för ert stöd

Öppet 7-21
Öppet 7-21
alla dagar

0 62

å tele:
å60tele:
62

alla dagar

19
19

Tack för ert stöd

Vi utför bergentreprenader inom:

Borrning - Sprängning - Krossning

Beställ på tele:
033-25 60 62

Öppet 7-21
allawww.hildingsab.se
dagar
| 033-256135
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Vill du stödja oss? Ge en gåva till:

Equmeniakyrkan
EQUMENIAKYRKAN
Bråthultsvägen 6
Bråthultsvägen 6
516 77 Målsryd
516 77
Målsryd
SMU-GÅRDEN
SMU-gården
Fageråsvägen 17
17
507Fageråsvägen
70
Gånghester
507 70 Gånghester

Equmeniakyrkan Toarp:
Bankgiro: 129-1491
eller bankkonto Swedbank: 8032-5
3414514-4
eller swisha till 123 652 50 67
Gåva till missionsarbete i andra länder
ges på ovanstående konton. OBS!
Märk med: Mission, och namnet på
missions-projektet du vill stödja.
Projekten finns på Missionssidan,
sidan 12 i detta blad.
Ungdomsarbetet:
equmenia Toarp:
Bankgiro: 5931-9343
eller swisha till 123 198 91 51
Hemsida:
http://www.equmeniakyrkantoarp.se/
Facebooksidor:
Equmeniakyrkan Toarp
equmenia Toarp

