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Kontakt församlingen 

John Lindar  

Pastor  

0708-623752  

Marcus Olson  

Pastor  

0761-609179  

Hans Classon  

Vice Föreståndare  

0761-909490  

hans.e.classon@gmail.com  

Lars-Ola Rydberg  

Församlingsadministratör  

0705-256433  

larsolarydberg@gmail.com  

johnlindar.equmeniakyrkantoarp@gmail.com  marcus.olson@equmeniakyrkan.se  

Marie Andersson  

Församlingens  

ordförande  

033-281434, 0739-630194  

marie@radiolars.se  

Leif Klasson  

Församlingens kassör  

033-249520  

leif.erland@telia.com  

För själavårdssamtal kontakta:  

John, Marcus eller Hans.  

De är utbildade pastorer med tystnadsplikt. 
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Pastorn har ordet  

Gud är nära 

”Vilken märklig tid vi lever i.” Hur många gånger har vi inte sett, läst 

eller hört den frasen det senaste året? När vintern går mot sitt slut så 

har vi levt med coronapandemin under ett års tid. Vad gör det med 

oss när vi tvingas vara försiktiga, inte träffa familj och vänner? Vad 

gör isolering och sjukdom med oss människor? 

Vi är nog många som delar känslan av ensamhet och hopplöshet. När 

människor rycks bort och vardagen förändras så märker vi vad vi sak-

nar och vad vi värdesätter i våra liv.  

Hur ofta vi än hör budskapet om att det är en speciell tid vi lever i 

just nu så är det faktiskt så att det som vi nu upplever i spåren av 

pandemin inte är så unikt. Miljoner och åter miljoner människor har 

upplevt detta före oss. Genom historien har krig, katastrofer och 

sjukdomar gjort att människor erfarit de känslor som vi nu känner. 

Mot slutet av Bibeln hittar vi Hebreerbrevet. Författaren till detta 

brev skrev det under en orolig och konfliktfylld tid, på 60-talet efter 

Jesus födelse. Bara något år efter att brevet skrevs så jämnade ocku-

pationsmakten Rom Jerusalems och judarnas allra mest heliga plats – 

templet – med marken. I denna utsatta tid så skriver författaren om 

hur Gud inte är långt borta från oss människor i vår nöd (Heb 4:15). 

Gud är istället nära och känner med oss. Gud blev människa i Jesus, 

på så sätt fick Gud erfara hur lidande, ensamhet och nöd känns. Vi 

tror alltså på en Gud som lider och sörjer med oss, som är nära oss 

mitt i nöden.  
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Pastorn har ordet  

När denna text skrivs har över två miljoner människor dött i den 

världsomspännande pandemin och vi ser ännu dess slut. Vi lever just 

nu i ett mörker och under sådana tider har människor erfaret att Gud 

inte är långt borta, att Gud är nära den som lider. Kanske har du liksom 

jag personliga erfarenheter av denna närhet.  

För en sak är säker, vi tror på en Gud som aldrig är långt borta från den 

som sörjer. En Gud som är med oss genom mörker och gråter med oss. 

I denna tid är det ett hopp att bära med sig.  

John Lindar 

Promenad med pastorn 

Vill du prata om och dela med dig av vad som ligger på ditt hjärta? 

Hör av dig till mig församlingens pastor så bokar vi in en tid för en 

gemensam promenad.  

Vi bestämmer tid och plats när du hör av dig. 

Kontakt 

0708–623752 

johnlindar.equmeniakyrkantoarp@gmail.com 

mailto:john.lindar@equmeniakyrkantoarp.se
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Församlingsnytt  

HEMGÅNGNA 
 
Stefan Lundberg 
Född den 17 juni 1970  avled genom olyckshändelse 
den 6 nov 2020 
 
Bert Lundberg 
Född 14 nov 1941 avled efter en tids sjukdom 
den 15 jan 2021 
 
Vi lyser frid över deras ljusa minne och innesluter 
deras närmaste i förbön 
 
 
Uppenbarelseboken 22:4 f 
Och ingen förbannelse skall finnas mer Guds och Lammets tron 
skall stå  i staden och hans tjänare skall tjäna honom. 
”De skall se hans ansikte och de skall bära hans namn på sin panna. 
Och det skall inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från 
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Församlingsnytt  

Vill du vara med och läsa under fastan? 

Fastan är den fyrtiodagarsperiod innan påsk då kristna över 

hela världen på ett speciellt sätt söker Gud. Den är till för att 

upptäcka och se vad Gud gör i och runt oss. Under årets påsk-

fasta startar vi i Equmeniakyrkan Toarp en digital bokklubb. 

Tillsammans får vi fördjupa oss i den kristna tron och genom 

samtal får vi dela våra erfarenheter av denna tro.  

Vilka är de mest grundläggande inslagen i det kristna livet? 
Med den frågan inleder prästen och teologen Rowan Willams 
sin lilla bok Vara kristen. Boken behandlar i fyra korta kapitel 
vad det innebär att leva som kristen. Williams går i tur och 
ordning igenom dopet, bibeln, nattvarden och bönen. Boken 
passar för dig som varit troende länge men lika väl för dig som 
är ny i tron. Vi träffas fyra gånger digitalt. Boken kostar 169 kr 
och du anmäler dig till  
johnlindar.equmeniakyrkantoarp@gmail.com  
senast den 18 februari.  
Vi träffas digitalt följande datum kl. 18.00-19.00 

25 feb  

4 mars  

18 mars  

25 mars 

Varmt välkommen! 

mailto:john.lindar@equmeniakyrkantoarp.se
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Församlingsnytt  

Bön- offerdag för Pastors- och diakonutbildningen  14 mars 

 
14 mars är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildning. 
Equmeniakyrkan består av 690 församlingar runtom i vårt land. Från 
Trelleborg i söder till Malmberget i norr. Församlingen är Kristi kropp. 
Olika delar med olika funktioner. En viktig del i Kristi kropp är det vi i 
Equmeniakyrkan kallar de särskilda tjänsterna, diakoner och pastorer. 
Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildning 2021 
 
Att vara pastor och diakon kräver en bred kompetens. Därför behövs 
en utbildning som präglas av både bredd och fördjupning. En utbild-
ning med både teoretisk skärpa och förankring i den praktiska verk-
ligheten. Detta är en dag när vi i glädje och tacksamhet får vara med 
och göra skillnad, bidra både ekonomiskt och i förbön, för att vi ska 
ha goda medarbetare i vår kyrka också framöver. Stor del av utbild-
ningen finansieras av statliga bidrag men inte allt. De medel vi idag 
gemensamt samlar in bidrar till att kunna genomföra andakter och 
gudstjänster, predikoövningar, röst- och talteknik, andligt forum, per-
sonbearbetande samtal med terapeut, forskning, temadagar, VFU 
med mera. 
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Församlingsnytt  

Offerdag Equmeniakyrkan  i Sverige 
 

18 april har vi en viktig insamling! Kollekten går till kyrkans 
mission i Sverige. Vårt uppdrag och vision är tydlig. Mötet 
med Jesus förvandlar liv! 
 
Pengarna vi samlar in går till att stötta och utveckla försam-
lingar där ett av målen är att se en ökning med 3 % årligen av 
nya människor som kommer till tro på Jesus. Ett annat mål är 
att se 50 nya församlingar/gemenskaper växa fram utöver 
vårt land. Detta tillsammans med det stora arbetet med sjuk-
huspastorer, studentpastorer och framför allt flykting o mi-
grationsarbetet är vår önskan och bön att vi får vara till väl-
signelse o hjälp för många människor utöver vårt land. 
 
Med alla de utmaningar vi står inför blir vi varse om; ensam är 

inte stark! Vi behöver varandra och vi behöver samverka nationellt 
och regionalt! Var med idag och gör skillnad! 
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Församlingsnytt  

Digital söndagsskola 

Under våren kommer församlingen att erbjuda digital söndasskola ge-

nom Söndagsskola play. Varje söndag kommer ett nytt avsnitt och pro-

grammen kombinerar bibelundervisning, bön och lek.  

Vill du få tillgång till Söndagsskola play eller veta mer maila till: 

johnlindar.equmeniakyrkantoarp@gmail.com  

Digitalt kyrkkaffe 

Under våren kommer vi vid ett antal söndagar ha digitalt kyrkkaffe i 

församlingen via zoom. Första gången vi ses är 21 februari kl. 11.00 

efter gudstjänsten som sänds 10.00. Länk till fikat kommer att finnas 

på församlingens hemsida och sociala medier. Där kan du även hålla 

utkik efter nästa gång vi ses för en kopp kaffe över nätet 

 

.  



11 

Varje vecka  

Bön i Equmeniakyrkan 

 

”En timme bön” 

Måndagar 20.00-21.00 
Camilla 0702-557763 

Önskar du förbön? 

Mail: forbon@equmeniakyrkantoarp.se 

Bibelstudier 

Är du intresserad av att vara 

med i en bibelstudiegrupp? 

 

John 0708-623752 

Innebandy 

SMU-gården 

Onsdagar 19:00-21:00 

Johan 0708-249602 

Scout 

Måndagar 18:00-19:30 

Johan 0708-249602 

Spårarscout 
Torsdagar 18:00-19:00 

Lisa 033-270864



12 

Program 
Med reservation för ev. ändringar 

Nedanstående program är det som planerats före den 1 februari 2021.  

Vi följer Folkhälsomyndighetens gällande råd och regler och följer löpande 
de förändringar som de meddelar. 

Detta medför att förändringar av programmet kan komma att ske med kort 
varsel. Följ därför utvecklingen på församlingens hemsida, Facebook eller In-
stagram, eller ring pastor eller annan församlingsmedlem för närmare be-
sked. 

FEBRUARI 

7 Söndag kl. 18.00 Målsryd  OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Laddstation med Marcus Olson 

 Sång och musik Malin Abrahamsson & Ola Jansson 

 Öppen kyrka kl. 18.00—19.00 

 

14 Söndag kl. 10.00 Målsryd  OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med Marcus Olsson 

 Sång och musik Lina Steenari och John Linder 

 Bön för Ankarstiftelsen i Colombia 
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Program 
Med reservation för ev. ändringar 

14 Söndag kl. 14.00 Dalsjöfors 

 Pilgrimsvandring från parkeringen nedanför Toarps kyrka 

 

20 Lördag kl. 09.30—14.00 Kyrk-rally i Toarp 

 Besök 5 kyrkor i bygden. Se mer på hemsidan. 

 

21 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT  

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med John Lindar  

 Sång och musik Anders Stenberg  

 Öppen kyrka kl. 18.00—19.00 

 

28 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Andakt med John Lindar och Hans Classon 

 

FEBRUARI 
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Program 
Med reservation för ev. ändringar 

MARS 

14 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst  

 Bön– och offerdag för pastors– och diakoniutbildningen 

 

14 Söndag  

 Pilgrimsvandring från Målsryds kyrka 

7 Söndag kl. 18.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Laddstation med Marcus Olson 

 Sång och musik Malin Abrahamsson & Ola Jansson 

 Öppen kyrka kl. 18.00—19.00 
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Program 
Med reservation för ev. ändringar 

2 Långfredag kl. 10.00 Målsryd   OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med nattvard 

 Med John Lindar och sång av Ann-Britt Göransson 

 Öppen kyrka kl. 11.30—13.00 för nattvard 

APRIL 

21 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med John Lindar 

 Sång av Joy Unit 

 Bön för Mercy Air 

 Öppen kyrka kl. 18.00—19.00 

 

28 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med Marcus Olson 

 Sång av John Lindar med flera 
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Program 
Med reservation för ev. ändringar 

APRIL 

11 Söndag      

 Pilgrimsvandring från Rångedala kyrka 

  

 Söndag kl. 18.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Laddstation med Marcus Olson 

 Sång Malin Abrahamsson, Ola Edström och Ola Jansson 

 

18 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med Hans Classon 

 Sång av Anna-Karin och Magnus Ryberg 

 Bön för Ryssland Business coaching 

 Öppen kyrka kl. 18.00—19.00 

4 Påskdagen kl. 10.00 Målsryd   OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med Marcus Olson och John Lindar 
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Program 
Med reservation för ev. ändringar 

MAJ 

2 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT  

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med John Lindar 

 Tema: Livgivande gemenskap 

 Sång av Alexander Hjertén 

  Öppen kyrka kl. 18.00—19.00 

 

8 Lördag kl. 19.00 på Nygården 

 Gudstjänst med Equmenia utomhus 

 

9 Söndag kl. 18.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Laddstation med Marcus Olson 

 Tema: Livgivande gemenskap i Jesus  

 Sång Malin Abrahamsson, Ola Edström och Ola Jansson 

25 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med Marcus Olson 

 Sång av Joy Unit  

APRIL 
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Program 
Med reservation för ev. ändringar 

23 Pingstdagen kl.10.00 Målsryd   OMSTÄLLT  

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med Marcus Olson 

 Tema: Livgivande gemenskap i Anden  

 Sång av Joy Unit  

 

30 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med Hans Classon 

 Tema: Livgivande gemenskap i samhället  

 Sång av John Lindar med flera 

9 Söndag  

 Pilgrimsvandring från Äspereds kyrka 

 

16 Söndag kl. 10.00 Målsryd    OMSTÄLLT 

 Endast Web-sändning 

 Gudstjänst med Mikko Sundstedt 

 Tema: Livande gemenskap i församlingen  

 Sång av Countrybandet 

 Öppen kyrka kl. 18.00—19.00 

MAJ 
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Missionsfokus 

Älskade Församling! 
  
Tack för ert fortsatta stöd och förtroende i vårt arbete. 
Såsom jag skrev i vårt senaste brev så har mycket av vårt arbete 2020 kretsat 
kring humanitärt stöd. 
Colombia är ett av länderna som haft det längsta lockdown stiftad av staten. 
Hela sex månader var en stor del av samhället avstängd. Skolor har varit 
stängda sedan mars 2020 och nu verkar det bli en ny lockdown i början på 
2021 på grund av att läget har försämrats. 
Men vi har även mycket att vara tacksamma för.  
Våra mottagande organisationer har delat ut närmare 500 ton mat till utsatta 
familjer. Vi lyckades dela ut tusentals julklappar i slutet på året. Evangeliet har 
fortsatt att spridas i fängelserna tack vare den starka grund som fängelseför-
samlingarna har. Frukt av åratal med  lärjungaskola och utbildning av nya le-
dare. Arbetet har fortsatt trots att våra evangelister inte fått besöka fängelser-
na. Via Zoom/teems har evangelisterna haft regelbundna möten med ledarna i 
fängelserna och tillsammans har de lagt upp utbildningarna och fortsatt arbe-
tet som vanligt. Tusentals har kommit till frälsning och vi tackar ödmjukt Gud 
för att ha fått vara en liten länk i den processen. 
Ankarstiftelsen har börjat även att arbeta inom svenska fängelser. Vi har for-
mellt gått med som medlemmar inom Prison Fellowship International som har 
arbete i 116 länder. Tack att ni hjälpt oss att be in detta. 
Fortsätt gärna att be för våra evangelister. Vi stöttar 43 evangelister i Colombia 
och årligen står vi inför utmaningen att få in det ekonomiska stödet så att vi 
kan fortsätta att sponsra dem. 2021 så kommer en omstrukturering inom AS 
som ni gärna får be så att den blir bra så att vi kan fortsätta att vara till välsig-
nelse för många. 
  
Med vänlig hälsning 
  
P-O Allerth 
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Mercy Air Sweden 

Året som vi just lagt bakom oss blev annorlunda också för Mercy Air. 

För en stor del av året hade både flygplan och helikoptrar flygförbud. 

Personalen hjälpte då till med matutdelning till fattiga och hjälpbe-

hövande i närområdet där de bodde. 

Under december månad kunde flygningarna upptas till viss del igen 

och nu planeras för hjälpflygningar till olika områden i södra Afrika. 

Vårt stöd går främst till människor i Mocambiques kustområden. På 

många håll är dessa områden svårtillgängliga och förutom kanoter är 

det flygplan och helikoptrar som är kontakten med yttervärlden.  

Här vill vi fortsätta att vara med och förmedla hjälp där andra inte 

når fram. 

 

Böneämne: 

Jeremy Buddington från England har börjat som ansvarig för Mercy 

Air i Sydafrika. Bed för att han snabbt ska komma in i alla nya arbets-

uppgifter. Bed också om goda relationer till alla nya medarbetare. De 

måste ibland jobba och samarbeta under mycket stressfulla situ-

ationer.  

 

   Håkan Wistrand 

   Ordförande Mercy Air Sweden 

Missionsfokus 
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Missionsfokus 

Översvämningskatastrof i Mozambique! 
  

För två år sedan drabbades staden Beira i Mozambique av en svår 
översvämning. Nu är en liknande situation på väg att inträffa, då cyklo-
nen Eloise når staden under helgen. Det har regnat mycket den sen-
aste tiden, vilket gjort att stora områden redan är lagda under vatten 
och floderna är överfulla. Mercy Air är på plats med flygplan och heli-
koptrar för att snabbt kunna ge hjälp. Följ dem på Facebook https://
www.facebook.com/mercyairsweden/  

Be för piloter, tekniker och andra som är på plats. Be för deras säkerhet 
och att snabbt kunna hjälpa, rädda och ta dem, som behöver det, till 
säkra platser. 

Ge gärna en gåva till Mercy Air och hjälp dem hjälpa folk som drabbats 
av denna katastrof. Märk gåvan Mercy Air. Kan ges via församlingens 
bankgiro 129–1491 eller swish 123 652 50 67 

  

På bilderna ser ni hur det såg ut 22/1 efter häftiga regn men innan cyk-
lonen drabbat området. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mercyairsweden/
https://www.facebook.com/mercyairsweden/
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Missionsfokus 

Ryssland Business coaching   Fokusprojekt april 
 
Business coaching i Ryssland, stöd till blivande företagare som genom 
evangeliska arbetet blivit frälsta. 
År 2010 fick missionsledningen i Missionskyrkan förfrågan från sam-
arbetskyrkan i Ryssland ”Kan ni hjälpa oss med företagsutveckling!”. 
De nyfrälsta drogmissbrukarna från kyrkans många behandlingshem 
uppmanades ofta att startade företag när ingen ville anställa dem. 
Oerfarna som de var misslyckas de ofta. Torgny Veibäck hade  en ut-
provad metod som fungerat kunde då säga ”Här är jag, sänd mig”. 
Nu har missionsprojektet Business Coaching pågått i Ryssland i 10 år 
med olika erfarna kristna svenska företagare som volontärer. Dessa 
får använda sina företagsledarerfarenheter till att bygga Guds rike i 
Ryssland. Människor som kommit ur drogberoendet får utkomst, me-
ning med livet och kan bidra i samhället. Många av de ryska kristna 
företagarna har nu också fått coachingsutbildning och -erfarenhet 
som de hjälper andra med. 
 
Aktuellt just nu: 
Under Coronakris-året 2020 då inga resor kunnat göras, har program-
met inriktats mot att skapa ett webbaserat coachningsmaterial för de 
ryska coacherna. Tanken är att det skall användas såväl enskilt vid 
coachningen som i grupp i de "Business klubbar" som programmet 
uppmuntrar församlingarna att bilda. Klubbarna fungerar som 
”Hemgrupper" för företagarna i en församling. Dessutom skall 
materialet kunna vara resurs i den årliga Business konferensen som 
förhoppningsvis skall komma till stånd webbaserad i år. 
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Missionsfokus  

Bönebrev för Focus Business School 

Hej kära förebedjare för FBS! 

Vi är så tacksamma för förbönerna. Det gör en enorm skillnad när ni ber och 

vi märker att Guds Ande är över det vi gör när ni ber och våra studenter upp-

lever mirakler på olika sätt. Gud vill ju involvera sig på varje område av vårt liv. 

Nu mer än någonsin kommer vi att behövas efter allt som slagits sönder eller 

förändrats efter denna pandemi. Många upplever det svårt, men Världen har 

inte gått under, därför behöver vi lägga in en högre växel med arbetet.  

Här kommer några böneämnen som ni får be för: 

Att Gud ska välsigna våra nya digitala skolor och konferenser som vi gått 

över till nu när vi inte kan samlas.  

Att vår nya kurs som delat upp materialet i två delar, privatekonomi och fö-

retagande, ska få en god efterfrågan och påverkan i Sverige 

 Många nya lokala/regionala kurser i Sverige 

Att vi får gå in i nästa fas med FBS på Balkan. I synnerhet i Rumänien, Bul-

garien och fd Jugoslavien.  

Att vi ska få bli klara med följande översättningar eller uppdateringar av 

layouten: Ryska, khmer, amarinja (Etiopien).  

Att vi ska få kliva in i nästa skede när det gäller Afrika. Vi har så mycket på 

gång och vill se att Gud har sin hand över detta.  

Att vi speciellt ska få komma vidare i Sri Lanka, Indien, Laos och Kambodja.  

Att Gud ska hjälpa våra missionärer att kunna komma ut efter Corona och 

att andra praktiska saker ska lösa sig för dem.  

Att Gud ska förse med alla de resurser vi behöver av ekonomi, medarbe-

tare, öppna dörrar och Guds välsignelse.  

Tusen tack att ni vill be för arbetet! 
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Missionsinfo 

Mission 

Equmeniakyrkan Toarp stödjer flera olika missionsprojekt som vår församling står nära och är en del av 

samt Equmeniakyrkans centrala missionsprojekt. 

Vi vill vara en hjälpande hand ekonomiskt, men vi vill också innesluta våra medarbetare och de projekt vi 

har i förbön. Här ser ni förbön & focuskalendern för de olika projekten. 

Stöd gärna ditt/dina projekt genom en gåva. Du kan sätta in din gåva via Bg 129–1491 eller Swish 123 
6525067. Märk inbetalningen med det projekt som du vill stödja.  

Fokusprojekt 

 
Övriga Insamlingsmål

 

    Mål 2021 Insamlat 
tom 10/1–21 

Januari    
  

Equmeniakyrkan centralt 18 000 7230 

Februari Ankarstiftelsen, Colombia & Sverige 6000 2730 

Mars      
  
  

Mercy Air 
Mozambique, Eswatini, Sydafrika 

6000 3730 

April Business coaching, Ryssland 
Equmeniakyrkans arbete centralt 

3000 5730 

Maj          
  

Focus Business School International 2000 1230 

Juni Church on Wheels 
Evangelisation bland MC-folk i Europa 

2000 1030 

Aug          
   

Microlån Kongo Kinshasa  
(ej behov av pengar) 

    

Sept         
  

Take me to school, Bulgarien 
Toarps Ekumeniska råd =TER 

6000 6230 

Okt           
  

Win Souls for God, Etiopien 6000 6230 

Nov          Skolprojekt, Kambodja 10 000 1830 

Dec          
  

Läger, Vitryssland 
Toarps Ekumeniska råd =TER 
  

8000 1530 

  Summa: 67 000 37 500 

    Mål 2021 Insamlat 

  Mission i Sverige 4000   

  Pastors & Diakoniutbildning 6000   

  Summa: 10 000 0 
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Tack för ert stöd  

Vill du också sponsra vår församling och synas här?  

Kontakta Lars-Ola Rydberg 0705-256433.  

www.skaftingsbacka.se 

Öppettider: Tors-Fre 15-19, Lör 11-15 

Gårdsbutik • Café • Köttbod 
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Tack för ert stöd  

 

Gulf Gånghester   Öppettider: 

Stora vägen 1    Vardagar 06.00-20.00  

507 71 Gånghester   Lör-Sön 09.00-20.00  

Tele: 033-25 61 60 
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Tack för ert stöd  

Öppet 7-21 

alla dagar 
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Tack för ert stöd  

Vi utför bergentreprenader inom:  

Borrning - Spräng-

ning - Krossning  
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Vill du stödja oss? Ge en gåva till: 

 Equmeniakyrkan Toarp:  

Bankgiro: 129-1491  
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.  

Ungdomsarbetet:  

equmenia Toarp:  
Bankgiro: 5931-9343  
eller swisha till 123 198 91 51  
 

Hemsida:  

http://www.equmeniakyrkantoarp.se/  
 

Facebooksidor:  

https://www.facebook.com/Equmeniakyrkan 
Toarp 
https://www.facebook.com/ 
Equmenia Toarp  
 

Instagram: 

https://www.instagram.com/
equmeniakyrkantoarp/ 
 
https://www.instagram.com/
tonar_equmenia_toarp 

EQUMENIAKYRKAN  
 
Bråthultsvägen 6  
516 77  Målsryd 

SMU-GÅRDEN  
 
Fageråsvägen 17  
507 70  Gånghester 
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