
Dag Grupp Tid  Ålder  Kontakt  Tele 

Månd Spårarscout 17.30 – 19.00 År Fk – 2 Ellinor Andreasson 0739-96 70 26 

Månd Scout  18.00 – 20.00 År 3 –   Niklas Svedberg 0705-95 85 08 

Sönd Konfirmation   År 8  Rebecka B Larsson 0706-50 56 77  

Fred Innebandy 17.00 – 18.30 År 6 –   Mattias Andreasson 0705-32 59 38 

Fred Tonår  19.00 – 22.00 År 6 –   Elin Johansson 0704-14 96 14 

Sönd Söndagsskola Gudstjänsttid Från 4 år Gull-Britt Byhlin 033-23 01 06 

  Myråskyrkan 

Veckoschema 

Välkommen! 

www.myraskyrkan.se 
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Rebecka Benjaminsson Larsson heter vår pas-
tor som har jobbat i församlingen i snart ett år. 
 
Elin Johansson är anställd som ungdomsledare 
av Brämhults missionsförsamling med fokus på 
vårt barn- och ungdomsarbete. Ni når henne 
på telefon 0704-14 96 14. 

ÅLDER: ÅR 8 
ANSVARIG LEDARE: REBECKA B LARSSON 
TEL: 0706-50 56 77 

equmenia brämhults Ordfö-
rande 

Mattias Andreasson 
Telefon 0705—32 59 38 

Medlemsavgift 

 
Under läsåret 2016/2017 erbjuder Myråskyrkan konfirmationsläsning för dig som går i årskurs 8. 
Läsning kommer vara ungefär en söndag i månaden. Där kommer du få möjlighet att ta ställning i 
grundläggande livsfrågor, insikt i det kristna budskapet och utvecklas som individ. 
För mer information kontakta pastor: 
Rebecka B Larsson. 0706-505677 eller rebecka@myrsakyrkan.se 
 
 
 
 
 

Konfirmation 

Konfirmation 

Medlemsavgiften i equmenia brämhult är 200 kr för höst- och vårtermin och gäller för samt-
liga aktiviter som vi erbjuder. I avgiften ingår en försäkring, samt att den är till för att täcka 
de kostnader vi har för vår verksamhet. Med andra ord ju fler som betalar medlemsavgiften ju 
mer kan vi göra. För att få följa med på hajk och läger måste du ha betalt medlemsavgiften så 
du täcks av försäkringen. 
Obeservera att ni kan prova på aktiviteter utan att betala medlemsavgift. 
 
Avgiften betalar du på PG: 26 45 06 – 7 
( Ange vem el. vilka inbetalningen avser.) 
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Anställda 

Detta är equmenia... 

equmenia brämhult 
 
SKOGSLINDGATAN 23 
507 33 BRÄMHULT 
TELEFON:  033 – 41 21 94  (ORDF. HEM) 
 0705-32 59 38 (ORDF. MOBIL) 
 033 – 24 14 46 (FÖRSAML. EXP.) 

Vi vill vara en öppen dörr till 
meningsfull fritid och ge-
menskap och erbjuder där-
för verksamhet av olika slag 
och för olika åldrar. Välkom-
men till den eller de aktivi-
teter som passar dig. 
 
Om våra olika aktiviteter 
kan du läsa i denna folder. 
 
equmenia brämhult är en 
del av Myråskyrkan 
(Brämhults missions-
församling) och har som 
uppdrag att sköta om barn– 
och ungdomsarbetet. 
 
 
Jesus Kristus är Herre. 
Detta är det budskap som vi 
försöker få med alla barn 
och ungdomar i sitt bagage 

som passerar genom våra 
olika aktiviteter. 
 
Vi inom equmenia är bara 
en liten del av alla aktivite-
ter som erbjuds i samhället. 
Vi försöker vara ett lite an-
norlunda alternativ. Vi stäl-
ler inte en massa krav på 
motprestationer av våra 
deltagare i form av att sälja 
olika saker eller liknande. 
Alla är välkomna hos oss!  
 
Du är varmt välkommen att 
bli en del av vår gemenskap  
och om du provar, så är det 
stor chans att du förändrar 
ditt liv. 
Equmenia är en samman-
slagning mellan SMU, MKU 
och BKU.  

Elin Johansson 
Ungdomsledare 

Rebecka B Larsson 
Pastor 



 
ÅLDER: FRÅN 4 ÅR 
SÖNDAGAR: NÄR VI HAR GUDSTJÄNST 
ANSVARIG LEDARE: GULL-BRITT BYHLIN 
TEL: 033-23 01 06 

Söndagsskolan 
Som framgår av namnet  brukar vi träffas på söndagar i samband med att det är Gudstjänst i 
Myråskyrkan. Då brukar vi först vara med en liten stund alldeles i början av gudstjänsten för att 
sedan gå till vår ”söndagsskolhörna”. Söndagsskolan är till för dig som har fyllt 4 år och mer. 
 
Vi pratar om det som är viktigt i livet och om Gud, Jesus och andra personer i Bibeln. Vi pysslar 
och sjunger också en hel del. 
 
 

ÅLDER: ÅR 7 –  
FREDAGAR: KL. 19.00 – 22.00 
ANSVARIG LEDARE: ELIN JOHANSSON 
TEL: 0704-14 96 14 

ÅLDER: ÅR 6 - 
FREDAGAR: KL. 17.00 – 18.30 
LOKAL: MYRÅSHALLEN 
ANSVARIG LEDARE: MATTIAS ANDREASSON 
TEL: 0705-32 59 38 

Tonår och Innebandy 

Tonår 

Tonår samlas i Myråskyrkan på fredagar. Från 
och med det året man börjar i årskurs 6 är 
man välkommen att var med i tonår. Vi börjar 
klockan 19 och håller oftast på till mellan 22 
och 23. Det beror lite på vad det är för aktivi-
teter på gång som gör att sluttiden kan variera 
lite. 
 
Oftast börjar vi samlingarna med att vi fikar 
tillsammans och kanske hinner snacka lite om 
veckan som gått. Efter det har vi något pro-
gram eller tema för kvällen. Programmet kan 
variera en hel del. Några saker vi provat på är 
bordtennis, tårtbakningstävling, hawaiikväll, 
grillning, brännboll, rockcafé och bowling. 
Varje fredag har vi en andakt där vi oftast 
sjunger lite tillsammans, någon läser ur Bibeln 
eller någon annan bok och vi ber. När andak-
ten infaller under kvällen beror lite på pro-
grammet i övrigt. Ibland har vi den i slutet av 
kvällen ibland mer i början eller i mitten någon 
gång. 
 
Hela kvällarna är oftast inte fyllda av program 
utan man kan välja att sitta och snacka med 
kompisarna, spela spel, leka en lek eller lyssna 
på lite musik. Hur man än känner sig ska det 
kännas bra att komma till tonår och förhopp-
ningen är att det ska kännas bättre när man 
går hem än när man kom. 
 

Innebandy 
 
Innebandy spelar vi på fredagar innan tonår, 
alla som har lust att jaga en liten boll eller bara 
komma och heja fram sina kompisar som spe-
lar är välkomna. Inga förkunskaper krävs det 
är bara att dyka upp så lirar vi innebandy och 
snackar om veckan som varit samt pratar om 
vad som händer i helgen. 
Välkomna! 

Innebandy Söndagsskolan 
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ÅLDER: ÅR FK – 2 
MÅNDAGAR: KL. 17.30 – 19.00 
ANSVARIG LEDARE: Ellinor Andreasson 
TEL: 0739-96 70 26 

Scout 

Gillar Du att… 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Då är scout något för Dig! 
För en scout finns det många spännande 
och roliga upptäckter att se fram emot, till-
sammans med kompisar och ledare. 
 
I Scout träffas man oftast i en liten grupp, 
patrullen. Där får man uppleva en härlig 
gemenskap och ta eget ansvar. Det är vik-
tigt för att du tillsammans med patrullkom-
pisar och ledare ska kunna genomföra och 
uppleva många spännande projekt. Projekt 
som kan handla om friluftsliv och överlev-
nad, naturen och miljön, kanotpaddling och 
bygge. Vi pratar om livet och hur man ska 
vara mot varandra. Du får också åka på 
hajk och läger. 
 

Träffa Kompisar? 

Spårarscout 

SpårarScout 
Spårarscout är för dig som går i förskoleklass 
till och med årskurs 2. I spårarscout får man 
lite av en försmak på scouting.  
 
Vi i spårarscout gör en massa kul saker. Vi le-
ker, pysslar, täljer, bakar, busar, myser och en 
mängd andra saker. 
  
Under början av hösten och slutet av våren 
brukar vi vara vid vindskydden på Hyberg, där 
vi grillar, går på spårning och lär oss om natu-
ren. När det börjar bli lite kallare ute så flyttar 
vi in till Myråskyrkan där vi bl.a. haft maske-
rad, drama och bakat . Årets höjdpunkt är haj-
ken som varje vårtermin avslutas med.  
På spårarscout får man lära sig hur man ska 
vara mot andra och  hur man är en bra kom-
pis! Man får lära sig göra änglabus och att dela 
med sig. 

 
Varje samling har vi en andakt. Då får vi varva 
ner lite, tända några ljus och mysa. Vi läser en 
berättelse ur någon bok, pratar om värderingar 
och annat som hänt under veckan som varit. 
Varje gång avslutar vi med en gemensam bön. 
 
Vi ledare vill dels erbjuda barnen en rolig och 
bra kvällsaktivitet, men vi vill även skicka med 
dem goda värderingar samt en naturlig tro på 
Gud. 
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ÅLDER: ÅR 3 - 
MÅNDAGAR: KL. 18.00 – 20.00 
ANSVARIG LEDARE: NIKLAS SVEDBERG 
TEL: 0705-95 85 08 

Scout 


