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Pastorn har ordet  

MISSA INTE RESAN 

 

Det finns ett bilkörnings fenomen som vi som kör bil ofta upplever. Vi vet såklart varifrån vi startade och 

förhoppningsvis också vart vi är på väg, men någonstans mitt i bilresan kommer vi på oss själva: Hur har 

vi kört egentligen, vad har hänt på vägen, vilka medtrafikanter såsom bilar, bussar och lastbilar etc etc 

har vi mött. 

Vi vet att vi kört, men kommer varken ihåg hur trafiken sett ut, eller hur omgivningen runt oss sett ut 

som vi passerat. Bilkörningen har liksom gått på Autopilot, fastän det är vi själva som styr. 

På samma sätt är det med livet. Vi vet oftast vart vi startade, förhoppningsvis vart vi är på väg, men mis-

sar ofta själva livet, missar sakerna vi möter pga av att vi alltid är på väg någonstans…Vi människor har så 

lätt att missa själva livet pga livet liksom går på autopilot. 

Gud sände inte Jesus till jorden bara för att vi skulle kunna komma till himlen och på så sätt slippa jor-

den, nej i så fall hade det varit mer logiskt om kom in i evigheten samma stund som vi tog emot tron. 

Det finns tyvärr tendenser såväl inom såväl oss själva som inom vissa andliga inriktningar som ser livet 

på jorden som något mörkt, negativt och hotfullt där lösningen är att fly undan allt jordiskt så man blir 

citat ”mer andlig” 

Men, tron har aldrig varit en verklighetsflykt från livet eller en biljett bort från jorden, nej tron på Gud 

och relationen med Gud är tvärtom snarare något som både hjälper oss att vara än mer närvarande i 

nuet och att leva än mer helhjärtat. 

Det är därför inte för intet som Jesus bla benämns som Vägvisaren till livet i Bibeln 

”och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.” / 

Apostlagärningarna 3:15  

Det finns två vägar att köra vår bil i livet när det gäller uttrycket att ”Leva här och nu” och det gäller för 

oss att välja den rätta vägen så att vi inte missar livet. 

Väg 1: Vi låter våra inre sår och ouppfyllda behov styra oss med följd att vi lätt blir tomma, ytliga och 

självupptagna kicksökare som varken tar ansvar för vår egen framtid eller för andras välmående, då allt 

som räknas är känslan och upplevelsen här och nu. 

Väg: 2 Vi bjuder in Vägvisaren till livet Jesus själv i våra liv, in i våra sår, in i våra ouppfyllda behov så att 

vi ÄN MER kan ta ansvar för såväl vår egen framtid som andras välmående genom att ta vara på varje 

stund i livet här och nu. 

Min bön är att vi som både som församling och som individer skall bjuda in vägvisaren Jesus aktivt i våra 

liv detta året, så att 2022 blir ett år då vi både själva kan uppleva det vackra och hoppfulla i livet mitt i 

allt hotfullt mörker, samt hjälpa alla fina människor vi möter att också se på och möta livet tillsammans 

med Jesus. 

Med önskan om Guds Välsignelse / Marcus  
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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 

”Öppen hall” 
SMU-gården 

Onsdagar 19:00-21:00 

Johan 0708-249602 

Spårarscout 
Torsdagar 18:00-19:00 

Lisa 0702-767272 

Elisabeth 0702-253139

Scout 
Måndagar 18:00-19:30 

Johan 0708-249602 

Tonår 
 

Fredagar 20:00-24:00 

Mikael Davidson 

0705-214665 
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27 februari 

12:30 - 14.00 Lunch 

14.00 - 15.00 Glassparty för barnen  

14.00 - 15.00 Seminarium 

 

Beroende på hur restriktionerna ser 
ut i slutet av februari så är du an-
tingen välkommen på Feel Go(o)d 
Day i SMU-gården enligt  
tiderna ovan eller så är du välkom-
men på vandringsgudstjänst som 
börjar kl. 14.  

Vi utgår från SMU-gården och du 
tar med eget fika. Vi stannar ibland 
och reflekterar över Gud, naturen 
och livet. Det blir enkel vandring så 
du behöver inte vara vältränad för 
att gå med! 

Håll utkik efter annonsering för att 
få reda på vad som händer den 27 
februari. 

 

 

27 mars 

12:30 - 14.00 Lunch 

14.00 - 15.00 Glassparty för barnen  

14.00 - 15.00 Seminarium - ”Kvinnlig 

könsstympning—vad har det med mig att 

göra?  

Owolabi, ursprungligen från Sierra Le-

one, har bott i Gånghester sedan 2017 

efter 8 års arbete i Sierra Leone och   

Demokratiska republiken Kongo.  

Hon har doktorerat inom folkhälsa och 

forskar på hur kvinnlig könsstympning 

påverkar flickors och kvinnors sexuella 

och reproduktiva hälsa.  

Hon arbetade på Socialstyrelsen för att 

implementera den första nationella  

handlingsplanen mot kvinnlig köns-

stympning i Sverige.  

Nu forskar hon för att belysa unga    

kvinnors erfarenheter av kvinnlig köns-

stympning i åldern 18–25 år, de        

komplikationer de möter, deras behov av 

sjukvård och erfarenheterna hos       

vårdgivare som tar hand om dem. 

Owolabi gästade oss i höstas och berät-

tade om sitt liv. Nu kommer hennes   

uppföljning där hon delar med sig av    

erfarenheterna kring   hennes arbete. 

Välkommen att 

lyssna på denna 

intressanta         

föreläsning! 

  

Feel Go(o)d Day 
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Vi är ett härligt gäng ungdomar från olika församlingar i Borås som längtar 
efter att få inbjuda dig till Break! 

Vi längtar efter att få mötas och tillsammans få lovsjunga, få kontakt med 
Gud och få se hur Gud förvandlar mörker till ljus och samtidigt ha en go ge-
menskap tillsammans.  

Namnet Break står för flera saker: 

• Break från saker som är tuffa för dig. 

• Break från vardagen. 

• Break för att du är nyfiken på Gud. 

Lördag den 26 februari, 26 mars & 30 april kl. 20.00 träffas vi SMU-Gården 
Gånghester. 

Det blir Lovsång, Marcus Olson & Johanna Samuelsson talar, förbön, lyxfika, 
häng med mycket glädje och go gemenskap och helt enkelt ett härligt Break!! 

Oavsett vem du är så är du varmt välkommen!!!! 

…..å ta med en kompis eller fler!!! 

Detta blir grymma samlingar som du bara inte får missa!! 

BREAK 

Familjelunch 

Den 20 februari, den 20 mars,  

Den 17 april (påskdagen) samt den 22 maj. 

Ovanstående datum bjuder församlingen in till familjelunch i Equmeniakyrkan Målsryd. 

Under gudstjänsten tittar barnen på Söndagsskola play i barnlokalerna. Efter det ordi-

narie 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.  

Lunchen serveras till självkostnadspris. Varmt välkommen att vara med! 

Uthyrning av SMU-gården 

Du kan hyra en eller fler badmintonbanor eller hela idrottshallen i SMU-gården för 
inomhusidrottsaktiviteter. 

Vi hyr ut måndag till torsdag.  

Gå in på www.equmeniakyrkantoarp.se/kontakta oss för att boka tider! 

Vid frågor om uthyrning: kontakta Martin Neman 0705-249699 

http://www.equmeniakyrkantoarp.se/kontakta
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Lördagen 19/3, kl. 09.00 – 12.00 

SMU-gården, Fageråsvägen 17,  Gånghester,   

 
 

Försäljning av begagnade; kläder, skor, sportutrustning, prylar, 

leksaker m.m. – ja allt vad som hör barn och baby till.                                 

All vinst går till välgörenhet för barn – både globalt och lokalt.  

-Kom och fynda! 

 

 

 

Barnprylmarknad 

 

Välkomna! 

 

V 

Vill du ha ett försäljningsnr? 

Vi släpper nr den 29/1 
Gå in på FB-gruppen och se hur  

 

                  😊😊😊😊 😊 
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FEBRUARI 

 

6. Söndag kl. 18.00   Målsryd 

Laddstation talare Marcus Olson  

Sång & musik Michael Johansson m team. 

Team 1. 

 

13. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst talare Hans Gustavsson             
sång & musik Anneli Jernberg.   

Team 2. 

 

20. Lördag kl. 18.00  Målsryd 

Gudstjänst/lägereko  

med Marcus Olsson och lägerdeltagare  
sång & musik Irving Samuelsson m team  

Team 3. 

        

22. Tisdag kl. 18.30  SMU-gården 

SMU:s årsmöte, även digitalt 

Medlemmar välkomna, anmälan krävs. 

 

26. Lördag kl. 20.00  SMU-gården 

BREAK talare Johanna Samuelsson,  

sång & musik lovsångsteamet Rodney  

 

27. Söndag kl. 12.30-15.00  SMU-gården 

Feel Go(o)d Day / vandringsgudstjänst      
beroende på restriktioner. 

12.30  Lunch 

14.00 Seminarium för vuxna 

  Glassparty för barn 

 

 

MARS 

 

6.  Söndag kl. 18.00  Målsryd 

Laddstation talare Marcus Olson Sång & 
musik Michael Johansson m team.   

Team 1. 

 

8. Tisdag kl. 18.00  Dalsjöfors 

Årsmöte Toarps Ekumeniska Råd  

i Församlingshemmet Dalsjöfors 

 

13. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst talare diakonkandidat Johan Ahl-
gren. Sång & musik Ulf och Lisa Hansfeldt 

Team 2. 

 

19. Lördag kl. 09.00—12.00  SMU-gården 

Barnprylmarknad  

 

20. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst talare Stefan Börjesson 

Sång & musik Joy Unit. 

Team 2. 

 

26. Lördag kl. 20.00  SMU-gården 

BREAK talare Marcus Olsson 

Sång & musik lovsångsteamet Rodney  

 

27. Söndag kl. 12.30-14.00 Gånghester 

Feel Go(o)d Day talare O Bjälkander 

12.30  Lunch 

14.00 Seminarium för vuxna 

  Glassparty för barn 

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

Besök gärna församlingens hemsida eller Faceboodsida för aktuell information.  

Kalender 
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Kalender 

APRIL 
 

3. Söndag kl. 18.00   Målsryd 

Laddstation talare Marcus Olson och  

Sång & musik Michael Johansson med team. 

Team 3. 

 

10. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst talare Magnus Sund               
sång  Anna-Karin och Magnus Ryberg 

Bön och offerdag för Sverige  

Team 1. 

 

15. Långfredag kl. 10.00 Målsryd 

Långfredagsgudstjänst talare  

Tommy Ydreborg,  

sång & musik Ingemar Cederlund   

Team 2. 

 
17. Påskdagen kl. 10.00 Målsryd 

Påskdagsgudstjänst talare Mikko Sundstedt 

Sång & musik Irving Samuelsson med team  

Team 1. 

 

24. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Vandringsgudstjänst 

 

30.  Lördag kl. 18.00  SMU-gården 

Valborgsmässofirande vid SMU-gården     
talare Marcus Olsson & vårkören sjunger. 

 

30. Lördag kl. 20.00  SMU-gården 

BREAK talare  Marcus Olsson 

Sång & musik lovsångsteamet Rodney  

 

MAJ 
 

1. Söndag kl. 10.00  SMU-gården 

Vandringsgudstjänst. 

 

8. Söndag kl. 10.00  Nygården 

Scoutgudstjänst vid vindskydden. 

Talare Per Ringbo sång & musik Freedence 

 

8. Söndag kl. 18.00  Målsryd 

Laddstation talare Marcus Olson  

Sång & musik Michael Johansson med team 

Team 2.   

 

15. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst talare Hans Classon 

Sång & musik Fanny Wikstrand med team. 

Team 1. 

 

22. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst talare Marcus Olsson 

Sång & musik Ann-Britt Göransson. 

Team 3. 

 

29. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst talare Patrik Alperud  

Sång & musik Albert Alperud 

Team 1. 
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Missionsinformation 

 Gunilla och Veasna Bun, två av församlingens medlemmar, kommer under våren att 

åka till Thailand för att arbeta som missionärer. 

Med anledning av detta, intervjuades Gunilla inför avresan. 

Första gången Gunilla åkte på ett längre missionsuppdrag så var hon 28 år gammal. Nu är hon och Veasna i 

Stockholm på introduktionsdagar inför ett nytt missionsuppdrag. Då när hon reste så var målet Kambodja och 

ett tydligt uppdrag som innebar utbildning och kompetenshöjning av lokalt by-hälsoarbetare. 

Jag frågar hur de kommer sig att Gunilla och Veasna är på väg ut igen. Gunilla beskriver hur allt fallit på plats. 

De kom tillbaka från Kambodja för drygt fem år sedan och känslan i höstas för ett år sedan var att allt var bra. 

De hade bra arbeten, en trivsam vardag, egentligen saknades ingenting, men så såg Gunilla en annons om   

missionsuppdrag i Thailand och Kongostaterna. Annonsen var kort, men den väckte intresse och plötsligt fanns 

frågan i hemmet ”ska vi bege oss ut på nytt?” Det som händer sedan är att allt återigen faller på plats, men den 

här gången handlar det om missionsuppdraget.  

Hur ser uppdraget ut? Det här uppdraget är inte lika tydligt, det finns inte något specifikt projekt ännu utan det 

handlar bl.a. om att vara en länk mellan Thai Karen Baptist Convention (TKBC) i Thailand och Equmeniakyrkan. 

TKBC har uttryckt en önskan om hjälp att få en mer holistisk syn på evangelisation och diakoni samt att starta 

något arbete i deras sydligaste distrikt. Exakt vad och hur detta ska gå till kommer att utformas tillsammans när 

vi är på plats. Inledningsvis handlar uppdraget om att lära sig språket, besöka viktiga funktioner och projekt 

med utgångspunkt ifrån Chiang Mai. Kontraktet är skrivet för 2,5 år, men möjlighet till förlängning finns.  

Vad ser du mest fram emot? Att få komma tillbaka till ett sådant här sammanhang. Det är ett nytt land, en ny 

organisation att arbeta för, men det är väldigt stimulerande att arbeta som missionär. Jag ser också fram emot 

att få vara en länk mellan två länder. Men jag ser också fram emot värme, det kan inte förnekas att jag trivs 

bättre i det klimatet. 

Finns det någon knepighet? Ja, vi åker ju inte hela familjen den här gången och det känns konstigt att Naomi 

inte ska vara med utan hon stannar i Sverige.  

Slutligen, ni kommer informera framöver men vad kan vi som försam-

ling be för nu inledningsvis? Att vi får   arbetstillstånd och visum i tid så 

att vi kommer iväg som beräknat i början av mars. När vi väl kommer 

till    Thailand så behöver vi ordna boende och sätta igång med språk-

studier, men också hitta vårt sammanhang.    Be gärna för att oss och 

uppdraget vi går in i. 

Läs gärna mer på Equmenias hemsida: 

 https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/thailand/  

                                                                                       Maria Ringbo 

Bön och Offerdag Pastor-Diakonutbildningen den 13 mars 2022 

Nationell Bön och offerdag för Sverige den 10 april 2022 
 
Se mer på  www.equmemiakyrkantoarp.se  

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/thailand/
http://www.equmemiakyrkantoarp.se
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Missionsinformation 

Mission 

Equmeniakyrkan Toarp stödjer flera olika missionsprojekt som du ser här nedan. 

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 Thailand: Gunilla och Veasna Bun, Equmeniakyrkans arbete centralt 

Februari Ankarstiftelsen: Colombia och Sverige 

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

April Business coaching: Ryssland, Equmeniakyrkans arbete centralt 

Maj Focus Business School International 

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

Oktober Win Souls for God: Etiopien 

November Skolprojekt: Kambodja 

December Belarus (Vitryssland) via Toarps Ekumeniska Råd – TER. 

Focusprojekt för Equmeniakyrkan Toarp 

Fokusprojekt april 

Business Coaching arbetar med att stödja frälsta drogmissbrukare i Ryssland. Det finns många behand-
lingshem för drogmissbrukare i Ryssland. Många kommer till tro och kan börja ett nytt liv, ca 80% kom-
mer ur sitt drogmissbruk. 

När man avslutar sin behandling behöver man vänner, arbete och ev. en ny familj. 

Vänner får dom ifrån församlingen genom församlingens smågrupper och många gånger hittar dom en 
partner och bildar familj. 

Församlingen kan inte ge dom arbete men kan hjälpa dom att starta eget företag. 

En fråga som kom ifrån församlingen i Asbets 2010 var om Equmeniakyrkan kunde hjälpa till att coacha 
blivande företagare så att deras bolag kan växa och att dom i sin tur kan anställa före detta missbrukare.   

2010–2017 har vi coachat över 200 personer i församlingarna runt Asbets, Perm och Jekaterinburg. 
Många av dessa har också varit i Sverige på inspirations resor och mött svenska företagare vilket har 
gett dom ny kunskap, energi ,vidgat perspektiv och nya visioner. 

2018 startades en coaching utbildning för ryska företagare så att 
dom kan coach själva. 24 st. har gått denna utbildning och 22 st. 
har nu företags-coaching och samlar företagare i respektive för-
samling, var och varannan vecka för samtal, erfarenhetsutbyte, 
förbön och coaching. 

Hans Davidsson 

Se mer på  www.equmemiakyrkantoarp.se  
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Tack för ert stöd  

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

Blommor, Växter & Inredning 

i inspirerande miljö. 

033-15 55 33   

  info@brandmarks.se 

www.brandmarks.se 

mailto:info@brandmarks.se
http://www.brandmarks.se
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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 

Föräldraledig dec-21 till 15 aug.-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, 0737-630194 
marie.radiolars.se 
 

Lars-Ola Rydberg 
Församlingsadministratör 
0705-256433 
larsolarydberg@gmail.com 
 
Birgitta Andersson 
Kassör 
Mail: ekonomi@equmeniakyrkantoarp.se 
 
Kontaktperson: 
Camilla Davidsson 
Församlingens postadress: 
c/o Camilla Davidsson 
Ekudden 1 
507 71 GÅNGHESTER 

EQUMENIAKYRKAN 
Bråthultsvägen 6 
516 77 MÅLSRYD 

equmenia Toarp 

 

Alexander Hjertén 

Equmenia Toarps ordförande 

0733-272821 
equmenia@equmeniakyrkantoarp.se 
 

Ulrika Hellström 

equmenia Toarps kassör 

Ålegatan 322 

431 50 MÖLNDAL 

 
Bankgiro: 5931-9343 

Swish 123 198 91 51 

Facebook: 

Equmenia Toarp 

Instagram: 

tonar_equmenia_toarp 

Hemsida: 

https://www.equmeniakyrkantoarp.se/sv/
equmenia-barn-ungdom 

Equmeniakyrkan Toarp 
Bankgiro 129-1491 

Swish 123 652 50 67 

Märk gåvor med:  

Till församlingens arbete i Toarp. 

Eller Mission, och namnet  

på missions-projekt du vill stödja. 

 

Facebook: 

Equmeniakyrkan Toarp 

Instagram: 

Equmeniakyrkantoarp 

Hemsida: 

https://www.equmeniakyrkantoarp.se 

Adresser 

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


