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Pastorn har ordet  

Vem säger ni att jag är? 

 

I Matteusevangeliet frågar Jesus sina lärjungar ”Vem säger ni att jag är?”. Petrus svarar: 

”Du är Messias, den levande Gudens son”. Under den senaste månaden har jag funderat 

på denna fråga: Vem säger ni att jag är? Under alla fromma lager och förhoppningar jag 

bär på – Vad hade jag svarat Jesus? Vad hade du svarat? 

Under våren har jag haft den stora förmånen att tillsammans med andra fått jobba med 

församlingens stadgar och församlingsordning. Kanske tycker du att beskriva detta arbete 

som en förmån låter konstigt, och när vi började arbetet så trodde jag inte att jag skulle 

använda det ordet för att beskriva processen. Men faktiskt – det har fått vara en förmån. 

Stadgar och församlingsordning är dokument som försöker förklara vilka vi som försam-

ling och gemenskap är, eller kanske snarare vilka vi hoppas på att vara. Där finns torra par-

tier som beskriver församlingens beslutsvägar, årsmöte och olika uppgifter men där finns 

också delar som beskriver vad vi tror på, hur vi uttrycker vår tro och hur vi hoppas finnas 

till för vårt samhälle och vår värld.  

Det är goda tankar och idéer som finns formulerade i dessa dokument. Däri finns bekän-

nelsen: Du är den levande Gudens son. Men det är först när de omsätts i praktiken som 

de blir viktiga och på riktigt. Det är först när vi som församling och kristna får möta sam-

hälle och värld med budskapet om Jesus Kristus, när vi får vara en förlåtande och förso-

nande gemenskap, när vi genom evangelisation och diakoni får visa på Jesus, som doku-

menten får liv och de inte bara är en skrivbordsprodukt.  

”Vem säger ni att jag är?” undrar Jesus. Vad vi svarar som individer skiftar förmodligen 

över tid och parallellt med vår vandring mellan tro och tvivel. Men min förhoppning och 

bön är att vårt gemensamma svar är: ”Du är Messias, den levande Gudens son”. I våra do-

kument står det skrivet, svart på vitt. Det är vårt uppdrag att omsätta det i handling, i mö-

tet med människor och vår omvärld.  

 

John Lindar 

Pastor Equmeniakyrkan Toarp 
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Församlingsnytt 
Konfirmation 

Tro, hopp och kärlek är några av de äm-
nena som vi tillsammans kommer prata 
om under årets konfirmation. 8 septem-
ber drar det nya konfirmationsåret igång 
och du som går i årskurs 8 är välkommen 
att vara med. 

Mer information finns på församlingens 
hemsida och på sidan 8 nedan. 

Anmälan:  
marcus.olson@equmeniakyrkan.se 
 
Frågor:  

Kontakta någon av församlingens pastorer. 

Markusåret 

Hur är vi församling i dessa osäkra tider och 

hur kan vi komma samman trots social di-

stansering? Ett sätt är att läsa bibeln tillsam-

mans. Under hösten 2021 och våren 2022 

kommer vi i församlingen tillsammans läsa 

igenom Markusevangeliet. I församlingens 

gudstjänster kommer vi att predika igenom 

Markusevangeliet och i boken Markus runt 

på 90 dagar har var och en möjlighet att läsa 

igenom evangeliet med korta reflektioner 

kring varje text. Mer info om detta kommer 

hösten 2021. Håll ögonen öppna! 

Välkommen till församlingsdag! 

Lördagen den 4 sep mellan 9.00 – ca 18.00 samlas vi till församlingsdag på Råd-
dehult. Dagen kommer bl.a. vara kickoff för Markusåret och kommer innehålla 
undervisning, lovsång, lekar, mat och god gemenskap. Det kommer även att fin-
nas aktiviteter för barnen. Boka in den redan nu!   
Anmälan:  
johnlindar.equmeniakyrkantoarp@gmail.com 
 
Pris: 100 per person. 50 kr för barn i skolåldern. 
 
Behöver du hjälp med samåkning,  
hör av dig till John Lindar 
 
Varmt välkommen!  

mailto:marcus.olson@equmeniakyrkan.se
mailto:johnlindar.equmeniakyrkantoarp@gmail.com
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Detta händer varje vecka 

Bön i Equmeniakyrkan 
 

”En timme bön” 
Måndagar 20.00-21.00 

 

Camilla 0702-557763 
Önskar du förbön? 

Mail: forbon@equmeniakyrkantoarp.se 

Innebandy 

SMU-gården 

Onsdagar 19:00-21:00 

Johan 0708-249602 

Spårarscout 
Torsdagar 18:00-19:00 

Lisa 033-270864

Bibelstudier 

Är du intresserad av att vara 

med i en bibelstudiegrupp? 

 

John 0708-623752 

Scout 
Måndagar 18:00-19:30 

Johan 0708-249602 

Tonår 
 

Fredagar 20:00-24:00 

Mikael Davidson 

0705-214665 
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JUNI 

6. Söndag kl. 10.00   Målsryd 

Vandringsgudstjänst med individuell       
nattvard med John Lindar 

 

13. Söndag kl. 10.00 Web-sändning 

Ungdomsgudstjänst från Hönö-konferensen 
2019 med Marcus Olson 
Se länk på vår websida 
 

20. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Vandringsgudstjänst med individuell       
nattvard med John Lindar 

 

27. Söndag kl.10.00 Web-sändning 

Andakt med Marcus Olson 
Se länk på vår websida 
 

 

JULI 

4. Söndag   Web-sändning 

Från Hönökonferensen 2021 

Predikan av Anders Marklund 
Följ på https://play.honokonferense.se 
 

11. Söndag   Web-sändning 

Från Hönökonferensen 2021 

Predikan av Lisa Fredlund 
Följ på https://play.honokonferense.se 
 

18. Söndag   Web-sändning 

Gemensamt med Svenska Kyrkan 

 

 

25. Söndag kl. 10.00 Web-sändning 

Andakt med Marcus Olson 

 

 

AUGUSTI 

1. Söndag kl. 10.00  Web-sändning 

Ungdomsgudstjänst från Hönö-konferensen 
2019 med Marcus Olson 

 

8. Söndag kl. 10.00  Web-sändning 

Andakt med Marcus Olson 
Se länk på vår websida 
 

15. Söndag kl. 10.00 Web-sändning 

Andakt med Marcus Olson 
Se länk på vår websida 
 

22. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Vandringsgudstjänst med individuell       
nattvard med John Lindar 

 

29. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst med John Lindar 

Sång och musik av Eva –Britt Wüstenhagen 

 

SEPTEMBER 

4. Lördag Kl. 09.00—cirka 18.00 
Tillsammansdag på Råddehult 
Sång och musik av Freedence. 

 

I dessa osäkra tider kan programmet ändras med kort varsel. Besök gärna församlingens hemsida eller 

Faceboodsida för aktuell information. Gudstjänster som sänds på webben finns också på vår hemsida. 

Kalender 
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SEPTEMBER 

5. Söndag kl. 10.00 

Ekumenisk höststartsgudstjänst med 
nattvard i Toarps Församlingshem. 

 

12. Söndag kl. 18.00 Målsryd 

Laddstation med Marcus Olson 

 

Kalender 

 

19. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst med nattvard 

John Lindar predikar 
Sång av  Alexander Hjertén m fl. 
 

26. Söndag    Gånghester 

Feel Good   Se vår websida 
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Missionsinformation 

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.  

Januari Equmeniakyrkan centralt 

Februari Ankarstiftelsen: Colombia och Sverige 

Mars Mercy Air: Mozambique, Eswatini och Sydafrika 

April Business coaching: Ryssland, Equmeniakyrkans arbete centralt 

Maj Business School International 

Juni Church on weels: Evangelisation bland MC-folk i Europa 

Augusti Microlån: Kongo Kinshasa 

September Take me to school: Bulgarien via Toarps Ekumeniska Råd – TER. 

Oktober Win Souls for God: Etiopien 

November Skolprojekt: Kambodja 

December Läger: Belarus (Vitryssland) via TER 

Focusprojekt för Equmeniakyrkan Toarp 

Juni 

Church on weels — evangelisation bland MC-

folket. 

Betjäna MC- och motorklubbar och motorfol-
ket med Guds kärlek och omtanke. Leda män-
niskor till en egen tro på Jesus och därefter 
introducera dem till en kristen gemenskap. 

September 

Take me to school. 

Ett hjälpprojekt i Bulgarien, byn Vidin i ett av de 
fattigaste områdena i Bulgarien med stor arbets-
löshet. Många tvingas lämna sina barn för att söka 
arbete eller tigga.  Här  får barnen gå i skola, ett 
mål mat om dagen och läxhjälp. Utbildningen ger 
dem större chans att som vuxna få ett arbete. 
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Konfirmation 2021/2022 
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Tack för ert stöd  

Vill du också sponsra vår församling och synas här?   Kontakta Lars-Ola Rydberg  0705-256433 
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Gulf Gånghester    Öppettider: 

Stora vägen 1     Vardagar  

507 71 Gånghester    06.00—20.00  

      Lör-Sön 

Tele: 033-25 61 60  09.00—20.00  

Vi utför bergentreprenader inom: 

Borrning - Sprängning - Krossning  

Tack för ert stöd  
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Öppet 7-21 

alla dagar 

Beställ på tele: 

033-25 60 62 

Tack för ert stöd  
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SMU-GÅRDEN 
Fageråsvägen 17 
507 70 GÅNGHESTER 

John Lindar 

Pastor 

0708-623725 

 

 

johnlindar@equmeniakyrkantoarp.gmail.com 

Marcus Olson 

Pastor 

0761-609179 

 

 

Marcus.olson@equmeniakyrkan.se 

 

Hans Clason 
Vice föreståndare 
0761-909490 
hans.e.classon@gmail.com 
 

Marie Andersson 
Församlingens ordförande 
033-281434, 0737-630194 
marie.radiolars.se 
 

Lars-Ola Rydberg 
Församlingsadministratör 
0705-256433 
larsolarydberg@gmail.com 
 

Leif Klasson 
Församlingens kassör 
033-249520 
Leif.erland@telia.com 

EQUMENIAKYRKAN 
Bråthultsvägen 6 
516 77 MÅLSRYD 

Alexander Hjertén 

Equmenia Toarps ordförande 

0733-272821 
equmenia@equmeniakyrkantoarp.se 
 

Ulrika Hellström 

equmenia Toarps kassör 

Ålegatan 322 

431 50 MÖLNDAL 
 

equmenia Toarp 
Bankgiro: 5931-9343 

Swish 123 198 91 51 

 

Facebook: 

Equmenia Toarp 

Equmeniakyrkan Toarp 

Instagram: 

tonar_equmenia_toarp 

Equmeniakyrkantoarp 
 

Hemsida: 

https://www.equmeniakyrkantoarp.se 

Equmeniakyrkan Toarp 

Bankgiro 129-1491 

Swish 123 652 50 67 

 

Märk med: Till församlingens arbete i 
Toarp. 

eller 

Mission, och namnet  

på missions-projekt du vill stödja. 

Adresser 

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


