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Pastorn har ordet  

LIVET, TRON, FRÅGORNA OCH BIBELN  

 

Jag spelade mycket fotboll och handboll, när jag var tonåring vilket gjorde att jag både 

sprang fort samt hade bra kondition.  

Men min förmåga att läsa karta i farten var inte lika bra som min kondition, och min för-

måga att lägga samman kartan med kompassen var inte lika snabb som mina ben, vilket 

ledde till att jag gick vilse när vi hade orientering. 

Stående där någonstans ute i en skog med en karta och kompass i handen dök följande 

frågor upp: -Vad gör jag här, Hur hamnade jag här !?  

Som vuxen har jag ofta återvänt till bilden av den vilsna orienteraren när jag gått vilse i li-

vet gällande såväl vägval, relationer som frågor.  

Bibeln är för mig likt kartan när man orienterar, den hjälper mig att hitta rätt i livet, och 

för att spinna vidare på temat orientering är Guds närvaro i våra liv, det vi ofta kallar Den 

Helige Ande likt kompassnålen som alltid visar rätt riktning. 

Nu är vi mitt inne i Markusåret, då vi på ett särskilt sätt fokuserar på såväl Markusevange-

liet i synnerhet som Bibeln i allmänhet och vill därför dela några tankar om just Bibeln.  

För mig har Bibeln med dess mångtusenåriga texter så många bottnar.  

Utifrån ett lager sett handlar Bibeln om relationen mellan Gud och människan. Om Guds 

relation med Israeliterna i Gamla testamentet, och om Guds relation med hela mänsklig-

heten genom Jesus i nya testamentet. 

Från ett annat lager sett handlar Bibeln om att Gud själv uppenbarar själv allt mer genom 

historien för att slutligen få en fysisk och greppbar gestalt i Jesus.  

Från ytterligare ett lager är Bibelns texter likt en psykolog eller terapeut, när jag läser Bi-

beln avslöjas såväl glömda inre behov, förnekade inre sår, samt gömda inre motiv. Ja Bi-

beltexterna är likt en spegel, en spegel i vilken jag kan spegla mig själv. 

Från ett fjärde lager sett (ja, det finns än mer lager, men jag väljer dessa fyra i denna text) 

handlar Bibeln om mötet mellan människan/människorna och Skaparen Gud, i Nya Testa-

mentet mellan Jesus Kristus själv och den människa/de människor HAN mötte.  
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Pastorn har ordet  

 

 

Ja, Bibeln är för att citera den själv, Guds ord som är levande och verksamt. Den har lik-

som förmågan att tala till vårt innersta, ofta dessutom när vi som mest behöver det.  

Vi har alla saker i våra liv som skaver, vi har alla saker i våra liv som gör ont, vi har alla Var-

för frågor, ingen är undantagen. Inte ens den tidiga kyrkans gigant Paulus var undantagen. 

Nej även han hade saker i livet som skavde, saker som gjorde ont, saker  han kämpade 

med, saker som skapade just ”Varför-frågor”. 

Jag vill därför ta med oss till en text där jag tycker vi finner alla fyra ovanstående lager, 

texten där Paulus ger sina ”Varför-frågor” till Gud.  

Så här berättar Paulus själv om sitt möte med Jesus mitt i sina ”Varför-frågor”. 

”Men för att jag inte ska bli högfärdig för dessa väldiga uppenbarelsers skull, har jag fått 

en tagg som sticker mig….Tre gånger har jag bett till Herren att den ska lämna mig ifred. 

Men Herren har svarat mig: ”Min nåd är allt du behöver. I svagheten fullkomnas nämligen 

kraften.” Därför vill jag hellre skryta över min svaghet, för att Kristus kraft ska bo i mig. Jag 

är därför glad över svagheten, över förolämpningar, lidanden, förföljelser och svårigheter 

för Kristus skull. För när jag är svag, då är jag stark.” 

2 Korintierbrevet 12:7–10  

Paulus sökte svar, men i stället för att bli av med kampen, eller få svar på alla frågor rö-

rande kampen fick han till svar: ”Min nåd är allt du behöver. I svagheten fullkomnas näm-

ligen kraften.” 

Kanske är det så, det är i alla fall min erfarenhet att vi många gånger missar både trösten 

från Gud, kraften från Gud och inte minst närvaron av Gud i såväl Bibeln som Bönen när vi 

som mest behöver det i vår kamp, pga vi söker svar när det vi egentligen behöver är kraft 

i vår svaghet och tröst i vår sorg. 

 

Med Önskan Om Guds Välsignelse/ Marcus  
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Församlingsnytt 

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 

Familjelunch 

Under två söndagar i höst bjuder för-

samlingen in till familjelunch i Equ-

meniakyrkan Målsryd. Under guds-

tjänsten tittar barnen på Söndagsskola 

play i barnlokalerna. Efter det ordinarie 

kyrkkaffet stannar de familjer som vill 

kvar i kyrkan för att tillsammans laga 

och äta lunch. Vid lunchen samtalar vi 

om de utmaningar man som barnfamilj 

och kristen står i.  

 

LUCIAFIRANDE i SMU-gården Gånghester den 12 december kl.10, 17 och 20.  

Håll utkik efter mer information på hemsidan www.equmeniakyrkantoarp.se 

 

http://www.equmeniakyrkantoarp.se
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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 

Elisabeth Bergenholtz  

0702-253139 

Alexander Hjertén  

0733-272821

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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Julmarknad 2021 

Lördagen den 20 november klockan 09.00—12.30 

SMU-gården Gånghester 

 

Välkomna till årets julmarknad! 

 

Vi planerar för en traditionsenlig julmarknad med försäljning av 
hembakat, hemkokt saft/sylt, klimatsmarta varor, servering, jul-

tomte, lotterier mm. mm.  

Den 9 oktober börjar försäljningen av årets datumlotteri med många fina 
vinster. Nyhet för i år är ett särskilt datumlotteri för barnen med ännu fler 

vinster.  

Försäljning av datumlotterierna kommer att ske vid Barnprylmarknaden i 
SMU-gården samt vid andra samlingar under hösten. 
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OKTOBER 

3 . Söndag kl. 11.00  Målsryd 

Equmeniagudstjänst med scouterna 

Scoutinvigning och offer till Equmenia 

Bibelutdelning till konfirmanderna 

John Lindar Per Ringbo Alexander Hjertén 

 

9. Lördag kl. 09.00—12.00 

SMU-gården Gånghester 

Barnprylmarknad  Se sep annons 
 

10. Söndag kl. 18.00 Målsryd 

Laddstation med Marcus Olson och  

Malin Abrahamsson med flera 

 

16. Lördag kl.18.00  Målsryd 

Missionskväll med Lars-Gunnar Comén   
som berättar om ”Turkbältet” i Asien. 
 

17. Söndag kl. 10.00  Målsryd 

Gudstjänst med nattvard 

Predikan av Hans Classon 

Sång av John Lindar med team 

Familjelunch efter kyrkkaffet 

 

24. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Årshögtid med årsmöte 

John Lindar, sång av  Joy Unit 

 

28. Torsdag kl. 19.00 SMU-gården 

Bibelstudium med Ida-Maria Brengesjö 

 

31. Söndag kl. 12.30-15.00  

SMU-gården i Gånghester 

Feel Go(o)d Day med Börje Erdtman 

NOVEMBER 

6.  Lördag kl. 10.00  Målsryd 

Alla Helgons dag   

Gudstjänst med nattvard 

Predikan av John Lindar 
Sång av Ulf och Lisa Hansfeldt 

 

7.  Söndag kl. 18.00  Målsryd 

Laddstation med Marcus Olson och  

Malin Abrahamsson med flera 

 

14. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst med barndop 

Predikan av Marcus Olson 

Sång av Ann-Britt Göransson 

 

20. Lördag kl. 09.00—12.30  

SMU-gården Gånghester 

Julmarknad Se separat annons 

 

21. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst 

Predikan av Hans Classon 

Sång av John Lindar med team 

Familjelunch efter kyrkkaffet 

 

28. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Adventsgudstjänst 

Predikan av John Lindar 

Sång av  Irving Samuelsson med team 

 

 

 

 

Det kan fortfarande vara vissa restriktioner kvar som kan gälla våra samlingar.  

Besök gärna församlingens hemsida eller Facebooksida för aktuell information.  

Kalender 
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Kalender 

DECEMBER 2021 

5. Söndag kl. 18.00   Målsryd 

Laddstation med Marcus Olson och  

Malin Abrahamsson med flera 

 

12. Söndag  SMU-gården Gånghester 

Luciafirande  kl. 10, 17 och 20.00 

Håll utkik efter mer information på  

hemsidan www.equmeniakyrkantoarp.se  

 

19. Söndag kl. 10.00  Gånghester 

Julsånger i SMU-gården 

med Anna-Karin och Magnus Ryberg 

 

24. Julafton kl. 22.00  Målsryd 

Fackeltåg till Equmeniakyrkan 

Kl. 23.00 Julnattsgudstänst 

med Mikko Sundstedt och Mikael Davidsson 

Sång av Fanny med team 

 

26. Annandag jul kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst 

Predikan av Patrik Alperud 

Sång av Anneli Jernberg 

 

JANUARI 2022 

1. Nyårsdagen kl. 18.00  Målsryd 

Ekumenisk nyårsbön i Equmeniakyrkan 

Predikan av Fredrik Svensäter 

Sång Hanna Åberg 

 

6. Trettondag jul kl. 15.00 Gånghester 

Missionsgudstjänst med Rickard Lundgren 

 

16. Söndag kl. 10.00  Målsryd 

Gudstjänst, predikan av Marcus Olson 

Sång av Tintin Jonasson 

 

17—23  Ekumenisk bönevecka Toarp 

Se separat folder. 

 

20. Torsdag kl. 19.00 Equmeniakyrkan 

Bön 

 

23. Söndag kl. 18.00 Äspered 

Ekumenisk gudstjänst församlingshemmet 

Predikan av Mikko Sundstedt 

Sång av Berit Svensson 

 

 

30. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst med Marcus Olson 

Sång av  Joy Unit 

http://www.equmeniakyrkantoarp.se
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Missionsinformation 

Mission 

Equmeniakyrkan Toarp stödjer flera olika missionsprojekt och de här månaderna fokuserar vi på Etio-
pienh, Kambodja och Belarus (Vitryssland) samt Equmeniakyrkans internationella mission. 

Vårt mål är att vara en hjälpande hand ekonomiskt, men vi vill också innesluta våra medarbetare och de 
projekt vi har i förbön. 

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 Focus 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 

Oktober    mer text finns på    www.equmeniakyrkantoarp.se 

VSGs arbete i Addis Abeba och Chencha går, trotts stora problem under coronapandemin, 
fortsatt framåt. Sjukhuset dom har byggt i huvudstaden används främst som klinik och 
tandklinik men har och börjat användas som hem för föräldralösa barn i området. 
Det har byggts en ny skola i Chencha för barn i första och andra klass. 
I fängelset som VSG är med och sponsrar har det byggts en ny vattentank för färskvatten, till 
dom 570 intagna. Detta fängelse har nu för fjärde gången blivit valt till det bästa fängelset i 
Etiopien, och det är mycket tack vare hjälp från VSG. 
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Missionsinformation 

November   mer text finns på    www.equmeniakyrkantoarp.se 

Skolbarnen i Kambodja har överlag drabbats hårt av de nedstängningar av skolorna som gjorts 

pga Covid-19. Under en period i våras var det även utegångsförbud i huvudstaden och vissa 

närliggande provinser. Asian Hope har under den här perioden fortsatt undervisningen av sina 

elever genom att förbereda hemläxor som eleverna sen kommer till skolan i små grupper för att 

gå igenom med sina lärare. De har hållit kontakt med föräldrarna och följt upp de svaga elever-

na med extra stöd.  

De har också haft möjlighet att ge matpaket till familjer under utegångsförbudet samt de famil-

jer som varit i karantän pga att någon i familjen varit sjuk i Covid-19.  

December   mer text finns på    www.equmeniakyrkantoarp.se 

I sommar  har församlingen ”World of Life”  i Mogilev kunnat genomföra 
två läger för ungdomarna med hjälp av de pengar som vi här i Toarp samlat in. Det första 
hölls i augusti  för  tonåringar och mellanstadiebarn. 
Ungdomarna bodde i tält. Dagarna var fyllda av traditionella aktiviteter, lekar tävlingar, Bibel-
studier som lärde dem att lära känna Jesus. 
I början på september hölls ett andra läger för yngre ungdomar i kyrkan i Mogilev. Lägret var 
också en start på söndagsskolan, förhoppningen är att ungdomarna fortsätter i söndagssko-
lan efter lägret. 
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Till jordens yttersta gra ns 

Välkommen till  

 ”Missions- o Julfesten” 

 

6 jan – Trettondag jul kl. 15  
i SMU-gården Gånghester  

 

Servering och trevlig gemensam aktivitet. 

  
Insamling till missionen i länder  

som Equmeniakyrkan är engagerade i. 

 
 

Gåvor kan ges kontant eller  
swish 123 6525067 Equmeniakyrkan Toarp 

el bankkonto 8032-5 5 3414514-4 
märkes ”Mission Equmeniakyrkan” 

 

Uthyrning av SMU-gården 

Det går att hyra lokaler i SMU-gården i Gånghester för spela badminton, bordtennis, 

innebandy handboll eller andra inomhusidrotter i vår idrottshall. Notera att det är 

förbud mot alkoholförtäring i alla våra lokaler. 

Kontakta Martin Neuman mobil  0705249699 eller E-post neuman@telia.com 
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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  



20 

SMU-GÅRDEN 
Fageråsvägen 17 
507 70 GÅNGHESTER 

John Lindar 

Pastor och föreståndare 

0708-623752 

Föräldraledig dec-21 till juni-22 

 

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, 073-9630194 
marie.radiolars.se 
 

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


