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Pastorn har ordet  

Jesus-Den oväntade gåvan att inte vara missad, den missade gåvan att få mer  

än vi förtjänar . 

Jag jobbade för några år sen i en Svensk kyrklig församling i Göteborg och i samband med 

Jul kom flera lågstadieklasser till kyrkan för att få höra om Julen.  

 

Min prästkollega Tomas började med att fråga barnen om de visste någon julsång som 

man brukade sjunga i kyrkan? En liten kille räckte snabbt upp handen och sa: -Hej Tomte-

gubbar slå i glasen !!! Då puttade hans kompis irriterat till honom och sa: -Det är ju ingen 

kyrksång dummer !! Sen sa han med vinkande hand: -Jag kan prästen, jag kan !!! Tomas 

nickade mot honom varpå den lilla hjälten stolt började sjunga: B L O S S A , B L O S S A, B 

L O S S A, Glöggen heter blossa !!!  

 

Då bestämde jag mig för att ge mig in i leken för att ”rädda situationen” och sa: -Är det 

någon som vet på vilket sätt Gud själv kom till oss den första Julen !? Han kom till oss på 

ett sånt kamouflerat/oväntad sätt, att många missar att det var Gud. Han är liksom Gud, 

men kom i formen av något som inte alls ser "gudaktigt" ut..Sen sa jag: -En ledtråd är att 

många av oss tar fram detta en gång om året som en påminnelse om varför vi firar jul. 

Jag tyckte själv att jag var genial som syftade på krubban och kände att jag var i pedago-

gisk högform, MEN, mitt ”självgoda präst smil” försvann snabbt när en liten flicka räckte 

upp handen och sa: -Jag vet prästen, nu fattar jag, Gud kommer utklädd till julgranen !!!  

 

Så bra barnpedagog var jag uppenbarligen INTE om jag fick lågstadiebarn att tro att Gud 

kom till oss i formen av ett träd !!! Men vad handlar julen djupast sett om då…Julen hand-

lar ju om att Gud blev människa i och genom Jesus och att han kom och kommer till oss 

mitt i livet, mitt i våra frågor… 
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Pastorn har ordet  

Ja julen handlar om att du INTE är missad.  

 

Du som känner dig missad av människor och som varken kan glädjas åt vare sig livet el-

ler julen, är i gott sällskap av herdarna den första julen…Ja, de första som kom till krub-

ban, de första som fick träffa Jesus, var enkla fattiga herdar som vakade över sina får på 

det kalla mörka fältet precis utanför Betlehem...De var missade av de flesta människor, 

ja tyvärr inte ”bara” missade, de var T.O.M föraktade av många...MEN, de människor 

som andra missar eller T.O.M föraktar, har en särskild plats i Guds hjärta, ja, det var tro-

ligen därför som Gud först sände sina änglar till dessa missade/föraktade fåraherdar för 

att hedra och bekräfta dom så att de skulle bli de fösta att se och uppleva Himmelens 

gåva Jesus… 

 

Denna gåva, denna Jesus är personifieringen av NÅD, och Nåd är precis som kärlek nå-

got vi INTE KAN förtjäna, det ligger liksom i ordens natur. NEJ, vi kan varken vinna eller 

förtjäna nåd och kärlek, MEN däremot bejaka och ta emot...Kärlek är inte synonymt 

med nåd, kärlek är SÅÅ mycket mer, MEN samtidigt är kärleken nådens innersta vä-

sen...Ordet nåd är ett av de sk ”STORA KYRK ORDEN”, dvs ett ord som beskriver något 

grundläggande i tron.  

 

Jag vill i dessa jultider inte säga ett enda negativt ord om våran rödklädda, vitskäggige 

vän Tomten, MEN, det finns (förutom den historiska digniteten ) EN STOR    SKILLNAD 

mellan den svenska Disney inspirerade jultomten och Jesus… 

 

Tomten frågar om det finns några snälla barn och ger sedan belöning (Julklappar) uti-

från vad man förtjänar, medan Jesus frågar efter vårt hjärta, och om vi tar emot det han 

ger, kan vi ta emot såväl kärlek, gemenskap och kraft i detta livet samt en evighet med 

kärlekens Skapare och ursprung efter döden oavsett om vi förtjänar det eller inte... 
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Detta händer varje vecka 
Kontrollera med ansvarig om du har frågor. 

 
 

”En timme bön” 
Måndagar 20.00-21.00 

Under sommaren möts vi till bön via telefon. 
Vill du vara med, kontakta Camilla. 

 

Camilla 0702-557763 

Innebandy 

”Öppen hall” 
SMU-gården 

Onsdagar 19:00-21:00 

Johan 0708-249602 

Spårarscout 
Torsdagar 18:00-19:00 

Årskurs 2 och 3 

Lisa 0702-767272 

 

Scout 

Årskurs 4 och uppåt 

Måndagar 18:00-19:30 

Johan 0708-249602 

Tonår 
 

Fredagar 20:00-24:00 

Mikael Davidson 

0705-214665 
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Kalender 

4. Söndag kl. 18.00   Målsryd 

Laddstation 

Talare Marcus Olsson 

Lovsång: Michael Johansson med team 

Team 3 

Se separat annons på sida 9. 

 

11. Söndag kl. 10, 17 och 20 Gånghester 

Luciafirande i SMU-gården. 

Se separat annons på sida 7. 

Viktigt meddelande. 

På grund av det rådande läget med höga priser på el, har Equmeniakyrkan 

Toarp beslutat att förlägga en stor del av sin verksamhet till kyrkan i 

Målsryd. 

SMU-gården i Gånghester kommer att ha en lägre temperatur i lokalerna 

tills vidare för att hålla våra kostnader nere på en rimlig nivå. 

Vi kommer att ha cirka 12o C i idrottshallen och cirka 14-15 o i de övriga 

lokalerna. Idrottshallen kommer att vara urhyrd under dessa förutsätt-

ningar för idrottsaktiviteter.  Varmvattnet är begränsat och duscharna 

kommer att vara avstängda. 

18. Söndag kl. 10.00  Målsryd 

Julsånger SMU-gården 

Anna-Karin och Magnus Ryberg 

Team 1 

 

 

24. Söndag kl. 23.00  Målsryd 

Midnattsgudstjänst 

Team 3 

Församlingsnytt 

DECEMBER 2022 

 

Rune Ahnvik avled den 24 september 2022.  

Han har varit en aktad medlem av vår församling i många år. 

Hembud 
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Kalender 

FEBRUARI 2023 

 

5. Söndag kl. 18.00  Målsryd 

Laddstation 

Talare Marcus Olsson 

Sång och musik Daniel Johansson  

med team. 

Se mer information på sidan 10. 

 

12. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst med nattvard 

Talare Hans Gustavsson 

Sång och musik Ann-Britt Göransson 

Team 1 

 

19 Söndag kl. 18.00  Målsryd 

Gudstjänst  

Talare Marcus Olson  

Sång och musik Irving Samuelsson m team 

Team 3 

 

26. Söndag kl. 12.30 Målsryd 

Feel Go(o)d / Familjegudstjänst 

Se mer information på sidan 11. 

 

JANUARI 2023 

1. Nyårsdagen kl. 18.00  Toarps kyrka 

Ekumenisk nyårsbön. 

 

6. Trettondagen kl. 15.00 Målsryd 

Missionsgudstjänst 

Gunilla och Veasna Bun  

via länk från Thailand 

Team 3 

 

15. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst 

Talare Hans Jansson 

Sång och musik Joy Unit 

 

16—22 Ekumenisk bönevecka 

Se mer information på sidan 8. 

 

16. Måndag kl. 19.00 Rångedala 

Bön i församlingshemmet 

17. Tisdag kl. 19.00  Gånghester 

Bön i Gånghester kyrka 

18. Onsdag kl. 19.00 Dalsjöfors 

Bön i Mikaelskapellet 

19. Torsdag kl. 19.00 Målsryd 

Bön i Equmeniakyrkan 

20-21. Fredag kl. 18.00—lördag kl. 18.00
     Äspered 

Bönedygn  

 

22. Söndag kl. 10.00 

Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan 

Talare Marcus Olsson 

Sång och musik Gospelkör 

Från Glimåkra folkhögskola 

Team 2 

 

29. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Familjegudstjänst 

Talare Lisa Kristensson 

Sång och musik Annica Abrahamsson m 
team 

Team 3 
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Kalender 
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 Våra Fokusprojekt som vi speciellt ber för och offrar till: 

December:  Ungdomsläger i Mogilev, Belarus   

 

 

Missionsinformation 

Kära vänner! 
 
Tack så mycket för ert vänliga stöd och kärlek i Jesus Kristus, det är mycket viktigt för 
oss, särskilt i dessa svåra tider ... 
 
I augusti deltog vi i ett barnläger, 100 km från Mogilev i en liten by. Det organiserades 
av de förenade kyrkorna Mogilev, Orsha och byn Yakubovo. Det varade i 3 dagar, in-
tressanta lektioner hölls varje dag. Barn (och vuxna) lekte, pratade, lärde sig bibelver-
ser ... alla fick mat 3 gånger om dagen, i slutet av dagen gick de flesta barnen hem, 
men vi från Mogilev stannade kvar över nätterna.  
 
På den sista dagen kunde barnen spendera de poäng som de fått under lägret för hjälp, 
aktivt deltagande etc. i en specialaffär för leksaker och godis - de såg verkligen fram 
emot det. 
 
Vi hade också ett postkontor där alla kunde skicka fina meddelande. 
 
Vi bad mycket, pratade, studerade, jag hoppas  det här ska bära god  frukt för framti-
den. 

 
I september hölls  ett endags välgörenhetsläger för barn från närliggande hem, i vår 
kyrka. Vi  pratade om Gud med barn och vuxna, det var olika slags intressant under-
hållning, kreativitet och fina gåvor. 
 

Be nu för oss. 
 

Kärlek från oss i Mogilev/ 
Alexey Petukhov 
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Missionsinformation 

 

Januari:   Thailand Equmeniakyrkan – Gunilla o Veasna Bun  

 

Hälsningar från Thailand 

 

Så här i början på november när detta skrivs så har regnperioden slutat och ”vintern” 

börjat. På nätterna ligger temperaturen runt 20 grader och ligger på mellan 25-30 gra-

der under dagen så någon snö lär vi inte se till här i landet! 

Vi har varit här i Chiang Mai i ett drygt halvår och har fokuserat på att försöka lära oss 

thailändska. Vi kommer att fortsätta ha språkinlärning som huvudsaklig sysselsättning 

under det närmaste halvåret men kommer att börja jobba någon dag i veckan i början 

på 2023.  

Under oktober har vi dock tagit en paus från språkstudierna och har haft tid att besöka 

olika delar av karenbaptistsamfundet. Equmeniakyrkan stöder sen många år ett för-

samlingsplanterings- och ledarträningsprojekt bland Pwo-karenerna. För ca 25 år se-

dan fanns det endast en församling och några församlingsplanteringar i distriktet, idag 

finns det 17 församlingar och 42 församlingsplanteringar! Vi var och besökte några 

utav dessa församlingar och församlingsplanteringar under en vecka. Antalet troende 

på varje plats varierade mycket men gemensamt var en hängivenhet för evangeliet och 

en önskan om att fler ska få höra de goda nyheterna men också få hjälp på andra sätt. 

De tre som arbetar i projektet har många idéer om hur arbetet ska fortsätta utvecklas 

och de jobbar med att utrusta den yngre generationen att ta över som ledare. Som del i 

det arbetet har en fjärde person anställts som jobbar med kommunikation. Under pan-

demin började de ha samlingar och utbyta information via sociala medier och har nu 

bestämt sig för att fortsätta utveckla hur de kan använda olika plattformar för att kom-

municera med folket i byarna.  

Vi har också besökt det distrikt som vi blivit tillfrågade om vi kan jobba i efter våra 

språkstudier. Det är ett mindre distrikt med åtta församlingar av olika storlek och de är 

alla Skawkarener. Gemensamt för alla församlingar förutom en var att det är svårt att 

få jobb i byarna och en eller flera i varje hushåll får åka långt för att hitta ett jobb. De 

flesta byarna ligger också inom nationalparker och det finns därför vissa restriktioner 

för vad de får göra. Vad vi förstår så är detta ett problem inte bara i detta område utan 

i de flesta bergsbyar där de olika minoritetsfolken bor.  
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Missionsinformation 

Gunilla och Veasna på besök i bergen. Träff med pastorn i en mindre församling 

Veasna predikar 

I många kyrkor här hänger juldekorationerna kvar sen förra året. Det är ju fint så varför 

bara ha det framme i några veckor runt jul? För de som vill bättra på dekorationerna el-

ler byta ut så har affärerna redan börjat sälja julpynt, häromdagen såg vi att det också 

finns orange och gula granar att köpa. De kristna är knappt en procent av Thailands be-

folkning så de flesta har ingen kunskap om varför man firar jul. Vad vi har förstått så tar 

församlingarna här, precis som i Kambodja, vara på tillfället och bjuder in släkt, vänner 

och grannar till deras julfirande. När vi nu varit ute i flera byar på besök har vi redan fått 

frågan om vi vill komma och fira jul tillsammans med dem.  

Vi vill tacka för er omtanke om oss och era förböner.  

Önskar er alla en Fridfull Jul och Gott Nytt År 

Varma hälsningar 

Gunilla och Veasna Bun 

PS. För de som inte redan följer vår blogg så gör gärna det, där får ni veta lite mer om vad vi har för 

oss, https://gunillaveasnaithailand.wordpress.com  

https://gunillaveasnaithailand.wordpress.com
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Missionsinformation 

Ankarstiftelsens arbete i Colombia 

Saxat ur ”Ankarbladet” nr 4 2022 

Akut brist på medel till våra viktiga fängelseevangelister 

Colombia har omkring 200 000 fångar och de kostar minst 10 000 SEK per månad. En hel-
tidslön för en colombiansk fängelseevangelist ligger runt 3000 SEK. Inom Ankarstiftelsen 
har vi ett fyrtiotal anställda evangelister och ytterligare 2200 volontärer runt om på Colom-
bias fängelser. Detta har resulterat i att 12 630 fångar, under bara ett år har avgett ett löfte 
inför Gud och medfångar; Att aldrig mer ägna sig åt kriminalitet och droger. Under en inter-
vju på Kanal 10 ställdes Ankarstiftelsens grundare Börje Erdtman frågan: Vilken situation 
har varit den värsta du varit med om? Han svarade: Den jag upplever just nu när vi måste 
säga upp våra medarbetare i fängelset. När en av fabrikens viktiga maskiner stannar och 
inte längre producerar kan det innebära stora förluster. Vi behöver nu och framöver ett 
ökat stöd för att täcka lönerna för våra evangelister så att de kan fortsätta att sitt viktiga ar-
bete. 
 
En annan viktig mission görs genom  
byggandet av skolor i fattiga byar. 

Februari:   Ankarstiftelsen, Colombia 
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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  

Tack för ert stöd  

Vi utför bergentreprenader inom:  

Borrning - Sprängning - Krossning  
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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 

Marcus.olson@equmeniakyrkan.se 

Hans Classon 
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 

 
Marcus  
Olson 
Pastor 
0761-609179 
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