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Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen, 
oss är en Frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.
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Tillsammans kan vi forma vårt 
församlingsblad.

Därför tar jag gärna mot 
bidrag i olika former.

Text och bild skickar du till
gbg.gustavsson@gmail.com

Sista manusdag för nästa 
blad är lördagen den 

20 maj

Jesus inför Pilatus
Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. Där anklagade 
de honom och sade: ”Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk, han 
vill förhindra att vi betalar skatt till kjesaren och säger sig vara Messias och 
kung.” Pilatus frågade honom: ”Du är alltså judarnas kung?” Han svarade: 
”Du själv säger det.” Då sa Pilatus till översteprästerna och folkmassan: ”Jag 
kan inte finna något brottsligt hos den här mannen.” Men de stod på sig: ”Han 
hetsar upp folket i hela Judeen med sin undervisning, från Galileen och ända 
hit.”

Jesus inför Herodes 
När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var från Galileen, och när han 
fick veta att han kom från Herodes område skickade han honom vidare till 
denne, som också han befann sig i Jerusalem under de dagarna.
   När Herodes såg Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa 
honom eftersom han hade hört talas om honom, och han hoppades få se 
honom utföra några tecken. Nu ställde han en mängd frågor till honom, men 
Jesus svarade inte. Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade 
honom häftigt. Herodes och hans soldater fylldes då av förakt för honom och 
gjorde narr av honom genom att sätta på honom en praktfull mantel. Sedan 
skickade han honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus 
vänner; förut hade det rått fiendskap mellan dem.

Barabbas friges. Jesus döms                                                           
Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna och folket 
och sade: ”Ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla 
folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men kan inte finna honom 
skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes 
heller, och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort 
något som förtjänar döden. Jag skall ge honom en läxa, sedan släpper jag 
honom.” Då skrek hela hopen: ”Döda honom och låt oss få Barabbas fri.” 
(Det var en man som hade satts i fängelse för ett upplopp i staden och för 
mord.) Pilatus tog till orda igen; han ville gärna frige Jesus. Men då ropade Men då ropade 
de i ett: ”Korsfäst, korsfäst honom!”de i ett: ”Korsfäst, korsfäst honom!”
För tredje gången sa Pilatus: ”Vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna 
honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag skall ge honom en läxa, 
sedan släpper jag honom.”
Men de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästasMen de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Deras ropande 
gjorde verkan, och Pilatus beslöt att låta dem få vad de krävde. Han frigav 
mannen som satt i fängelse för upplopp och mord, den som de ville ha fri, 
men Jesus utlämnade han, så att de fick göra vad de ville.

Luk 23:1-25 
ur Bibeln 2000, utgiven av Svenska Bibelsällskapet och bokförlaget Libris

Jesus inför Pilatus 
Jesus vor Pilatus   
Photo: Passionsplay 
Oberammergau 2010
Photo: Brigitte Maria Mayer
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Det jag tror...
Det som är min tro och hur jag vill att det tar sig uttryck – 
både för mig personligen och för kyrkan som gemenskap – 
väljer jag att formulera med utgångspunkt i ord skrivna av 
Christina Lövestam, tonsatta av Jan Mattsson och som 
psalm i Psalmer och Sånger har den nummer 837.

Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger 
kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt 
till helt, som stärker till medvetenhet… 

Att vara kristen är för mig att tro just det att Gud gör 
trasigt till helt. Genom att offra sin son Jesus Kristus – för 
vår skuld – får vi erbjudandet om ett helt liv, ett evigt liv, 
där synd och trasighet inte längre finns. Guds helighet och 
hans kärlek till oss människor innebär att det hela, eviga 
livet finns inom räckhåll för oss alla. Om vi tar emot 
räddningen, frälsningen, i Jesus Kristus blir vi hans 
lärjungar. I det lärjungaskapet finns utmaningen och 
uppdraget att föra budskapet vidare och för att klara av det 
utrustas vi av Gud. Vi utrustas med viljan att kämpa den 
goda kampen och vi utrustas med de egenskaper och gåvor 
som blir oss till hjälp i uppdraget. 

Jag tror på en Gud som gråter med mig, när jag gråter så 
allting är gråt. En tröstande Gud som kan trösta likt den 
som väntar tills gråten gått åt…

Den Gud jag tror på vet hur det är att vara människa. 
Genom sin son, Jesus Kristus, levde han en människas liv, 
han har erfarit de mänskliga svagheterna och han har känt 
de mänskliga smärtorna. Till Gud får vi komma när vi inte 
orkar – både med de små, vardagliga sakerna, men också 
med de stora, djupa livskriserna. I vårt lärjungaskap som 
kristna och som kristen församling ingår att vara Guds 
förlängda arm till människorna. Att vara Guds fysiska 
tröstande famn till människor som lider och sörjer.

Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt 
utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig, som 
lever med mig när jag dör…

Min tro gör ingen skillnad på människor. Gud bor i mig 
och han kan, om han blir inbjuden, bo i vilket människo-
hjärta som helst. Att vara kristen är att ha någon med sig 
som är intresserad av allt i ens liv. Någon som tröstar när 
vi gråter, men som också skrattar med oss och lever livet 
med oss. Och framför allt kommer att vara med oss i 
evigheten, i det liv som väntar efter livet här på jorden.

Det jag vill…
Personligen vill jag leva mitt liv så att min tro märks. Att 
det i mina ord och handlingar kommer till uttryck att jag 
tror just på en sådan Gud som jag beskrivit ovan. I min 
roll som pastor vill jag hjälpa andra vidare på deras 
vandring med Gud genom mina ord och handlingar.
För mig är det viktigt att gå bredvid, eller ibland kanske 
till och med bakom. Att leda genom att gå med, inte 
självklart genom att gå före. 

  
 

För församlingens del vill jag att den arbetar både utåt 
och inåt och att det går hand i hand. I att vara kristen 
ligger uppdraget att gå ut, att föra ut budskapet om Jesus 
– att rikta sig utåt, att försöka nå människor utanför 
kyrkan och som kanske inte självmant söker sig till 
kyrkan är en naturlig del av en församlings arbete. För att 
kunna gå ut måste vi också gå in – in i oss själva, in i vår 
kammare och in i en nära relation med Gud. 

Jag vill

● att Myråskyrkan och Brämhults missionsförsamling 
ser arbetet utåt och arbetet inåt som lika betydelse-
fulla och som beroende av varandra.

● att Myråskyrkan är en kyrka där människor till-
sammans tillber Gud oavsett var man har sitt ur-
sprung. Att Brämhults missionsförsamling kan vara 
en församling där hela världen ryms och kommer till 
uttryck. 

● att Myråskyrkan är en kyrka dit människor känner sig 
välkomna oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter. 
En öppen famn som både kan skratta och gråta till-
sammans med människor som söker sig till hit. 

● att Myråskyrkan är en kyrka där budskapet är tydligt, 
som säger det Jesus säger om sig själv i Johannes-
evangeliet kapitel 14,vers 6;”Jag är vägen, sanningen 
och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom 
mig.”.

● att devisen ”Vi i Myråskyrkan skall göra Jesus känd, 
trodd, älskad och efterföljd.” blir en tydlig verklighet 
i all församlingsverksamhet och i varje församlings-
medlems liv.

Med önskan om

Välsignelse från Gud, som skapar och bär, som älskar 
och kämpar, som förnyar och ger liv – må omsluta oss till 
vila och trygghet, må utmana oss till äventyr och kamp. 
(Nr 973, Psalmer och Sånger) 

Rebecka Benjaminsson Larsson, 
pastor och församlingsföreståndare



BHUTAN I MITT HJÄRTA

Lennart Gabre är verksam i Korskyrkan och medlem i styrel-
sen för RPG Borås. Hans son Christian Gabre är missionär 
och Lennart har fått möjlighet att följa med sonen på en 
missionsresa till Bhutan. 

Bhutan är ett kungadöme, som ligger i södra delen av den 
tibetanska högplatån. Fram till år 2008 var landet en absolut 
monarki, där kungen hade rätt att fatta alla politiska beslut. 
Idag krävs det att regeringen har parlamentariskt förtroende. 
År 2008 antogs en ny författning där parlamentarisk 
demokrati, mänskliga rättigheter och maktdelning infördes. 
Buddhismen är en viktig del av livet i Bhutan. Läskunnigheten 
är mycket låg, ca 20% för kvinnorna och för övriga 54%.

Bhutan är ett av de mest slutna samhällena i världen, och de 
utlänningar som vill besöka landet måste ansöka och få till-
stånd till att få resa överhuvud taget i landet. 

Christian Gabre arbetar inom organisationen Central Asian 
Fellowship (CAF) och eftersom det finns kristna i Bhutan, 
ville organisationen undersöka om det finns en möjlighet att 
stödja de kristna grupperna i landet. Stödet är tänkt att utgöra 
litteratur, biblar och utbildning för pastorer bl.a.

I Bhutan är de kristna församlingarna små, ca 15-50 personer. 
Det handlar ofta om stora familjer. De kristna har rätt att 
bedriva sin verksamhet men de får inte värva buddhister. Det 
är således ingen religionsfrihet. Lennart upplevde människor-
na som vänliga men det var känsligt att komma på besök. 
Bhutan är ett märkligt land, säger Lennart.

Vi får höra Lennart berätta vidare och visa bilder från sin resa 
i samband med en ekumenisk dagledigträff i RPGs regi i 
Myråskyrkan 14/3 kl 15.00. Alla hälsas välkomna, såväl 
medlemmar som icke medlemmar.  

          /Gull-Britt Byhlin/

                                                                                                                   
                                     

   
   Nytt telefonnummer

   Lena Bennet 0730-486047

   Nya mejladresser

   gullbritt.byhlin@gmail.com 
 

   ingemar.byhlin@gmail.com, 
   tel 0731-444073  

                                                                                                                   
                                     

   
   Nytt telefonnummer

   Lena Bennet 0730-486047

   Nya mejladresser

   gullbritt.byhlin@gmail.com 
 

   ingemar.byhlin@gmail.com, 
   tel 0731-444073  

FÖRSAMLINGSBOKEN   
  ...

Arbetsuppgifter i kyrkan
 

Vill du hjälpa till fast inte tillhöra någon värd-
grupp?

● Snöskottning
● Gräsklippning
● Övriga vaktmästeri-

uppgifter
● Baka
● Städa
● Gudstjänstvärd
● Ljud

Vid frågor eller intresse kontakta Henric 073-415 36 23 
eller Roland 070-510 25 06

/Valberedningen gm Henric
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Att vara med i en församling – vad innebär det?
Vi som samlas i Myråskyrkan är del av den gemenskap som det är att vara en församling. Vi möts till 
gudstjänst, körövning, stickcafé eller promenad eller deltar i någon av Equmenias samlingar. För de flesta 
av oss är just den gemenskapen viktig. Att mötas, att samtala, att be – att umgås med våra kristna syskon 
och tillsammans umgås med Gud.

För många av oss innebär det också att vi är medlemmar i församlingen. Helt enkelt att vi har sagt att – ja, 
jag vill att det ska stå på pappret att jag tillhör den här församlingen. Egentligen blir det inte någon större 
skillnad. Vi känner kanske ett större gemensamt ansvar för det som är vår församling och kyrka – i 
aktiviteter och byggnad, men gemenskapen är fortfarande det viktiga, gemenskapen med andra och med 
Gud. 

Funderar du på det här? Att vara medlem, varför eller varför inte? Prata med mig, Rebecka, så kan vi 
fundera tillsammans! 

Att vara med i en församling – vad innebär det?
Vi som samlas i Myråskyrkan är del av den gemenskap som det är att vara en församling. Vi möts till 
gudstjänst, körövning, stickcafé eller promenad eller deltar i någon av Equmenias samlingar. För de flesta 
av oss är just den gemenskapen viktig. Att mötas, att samtala, att be – att umgås med våra kristna syskon 
och tillsammans umgås med Gud.

För många av oss innebär det också att vi är medlemmar i församlingen. Helt enkelt att vi har sagt att – ja, 
jag vill att det ska stå på pappret att jag tillhör den här församlingen. Egentligen blir det inte någon större 
skillnad. Vi känner kanske ett större gemensamt ansvar för det som är vår församling och kyrka – i 
aktiviteter och byggnad, men gemenskapen är fortfarande det viktiga, gemenskapen med andra och med 
Gud. 

Funderar du på det här? Att vara medlem, varför eller varför inte? Prata med mig, Rebecka, så kan vi 
fundera tillsammans! 

 

     Offer till diakon- och pastorsutbildningen
Söndag 2 april är det Offer till diakon- och pastorsutbildningen, vilket innebär att kollekten den 
gudstjänsten går till just det. De pengar som samlas in går till sådant som inte ingår i den akademiska 
högskoleutbildningen till pastor eller folkhögskoleutbildningen till diakon.Till exempel kan det handla om 
gudstjänstseminarier och predikoövningar, retreat- och samtalsdagar och röst- och talvård – alltihop viktiga 
delar i utbildningen till att bli en god pastor eller diakon. 

I samband med Offerdagen säljs också pastorskandidaternas tidning Årsringar. Den kostar (minst) 50kr och 
de pengarna går oavkortat till två ändamål – hälften till pastorsutbildning i Kongoländerna och hälften till 
pastorskandidaternas retreatkassa. Tidningen finns att köpa av Rebecka. 

     Offer till diakon- och pastorsutbildningen
Söndag 2 april är det Offer till diakon- och pastorsutbildningen, vilket innebär att kollekten den 
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de pengarna går oavkortat till två ändamål – hälften till pastorsutbildning i Kongoländerna och hälften till 
pastorskandidaternas retreatkassa. Tidningen finns att köpa av Rebecka. 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens hålls under Kristi himmelsfärdshelgen 24-28maj på Tångahed i Vårgårda 
och har temat Gud gör något nytt. Parallellt med förhandlingar finna många andra samlingar att delta i – till 
exempel seminarier, gudstjänster och kvällsarrangemang. Mer information om programmet finns på 
www.equmeniakyrkan.se.

Torsdag 25 maj kl. 19.00 är det gudstjänst i Tångahallen. I den gudstjänsten blir det förbön för de pastors-
kandidater som är färdiga med sina studier och ska gå ut i Vägledningsåret. En av de pastorskandidaterna 
är jag – Rebecka, er pastor i Myråskyrkan! 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens hålls under Kristi himmelsfärdshelgen 24-28maj på Tångahed i Vårgårda 
och har temat Gud gör något nytt. Parallellt med förhandlingar finna många andra samlingar att delta i – till 
exempel seminarier, gudstjänster och kvällsarrangemang. Mer information om programmet finns på 
www.equmeniakyrkan.se.

Torsdag 25 maj kl. 19.00 är det gudstjänst i Tångahallen. I den gudstjänsten blir det förbön för de pastors-
kandidater som är färdiga med sina studier och ska gå ut i Vägledningsåret. En av de pastorskandidaterna 
är jag – Rebecka, er pastor i Myråskyrkan! 

Måndag      Barn om ungdomsarbetet i Equmenia 

Tisdag       Dagledigträffar &  stickcafét

Onsdag       Husförsamlingarna

Torsdag       Barnfamiljerna i församlingen

Fredag       Tonåringarna samt konfirmander

Lördag       Församlingens ledning, arbete och 
      utveckling 

Söndag       Församlingens medlemmar och vänner

Gemensam bönekalender

      Skiss av Christina Elg

Församlingsläger

på Bobergsgården

25 – 27 Augusti

Kyrkokonferens 2017,   "Gud gör något nytt", 

Vårgårda 24–28 maj 2017



Mars
Söndagen den 5
Prövningens stund, Ev Mark 1:12-13,
GT 1 Mos 3:1-13, Ep Hebr 5:7-10
10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Ellionor och Mattias Andreasson

Tisdagen den 7
18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Torsdagen den 9
19.00-20.00  Bön

        
Söndagen den 12, 
Den kämpande tron,  Ev Mark 14:3-9,
GT Jesaja 61:1-3, Ep Hebr 11:23-27
17.00 Rebecka B Larsson

Sång: Birgitta Felle
        

Tisdagen den 14
15.00 Bhutan i mitt hjärta,

RPG samling i Myråskyrkan
med Lennart Gabre

Fredagen den 17
12.00 Andakt med nattvard

Söndagen den 19
Kampen mot ondskan, Ev Mark 9:14-32,
GT 1 Kung 18:26-29, 36-39, Ep Upp 3:14-19
10.00 Önskesångsgudstjänst med kören

Måndagen den 20  
18.00-19.30  Equmenias vårbasar med

          våffelservering

  
Tisdagen den 21
18.00-20.00 Handarbets- och Stickcafé

Torsdagen den 23
19.00-20.00  Bön

 

Söndagen den 26
Guds mäktiga verk, Luk 1:46-55 (Luk 1:26-38)
GT, 1 Sam 2:1-10, Ep Kol 1:15-20
10.00 Åke Andersson 

Sång: Stig Arvidsson

April 

Söndagen den 2
Försonaren, Ev Joh 3:11-21, GT 4 Mos 21:4-9 
Ep 1 Joh 1:8-2:2
10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Eva-Britt Andréasson
Offer till diakon- och 
pastorsutbildningen

Tisdagen den 4
18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Torsdagen den 6
19.00-20.00  Bön

Fredagen den 7
12.00 Andakt med nattvard

Söndagen den 9
Vägen till korset, Ev Mark 11:1-11, 
GT 2 Mos 13:6-10, Ep Heb 2:14-18
10.00  Rebecka B Larsson  

Sång: Ann-Britt Göransson      
            

Skärtorsdagen den 13
19.00 Getsemanestund med Nattvard

Rebecka B Larsson

Långfredagen den 14
Korset, Mark 15:21-41, GT Jes 53:1-12,
Ep 1 Kor 2:1-10
10.00 Rebecka B Larsson

Påskdagen den 16
Kristus är uppstånden, Mark 16:1-14, 
GT 2 Mos 15:1-11, Ep 1 Kor 15:12-21
10.00 Rebecka B Larsson

Sång:Kören

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar



April (forts)

Tisdagen den 18
15.00 Fanny Crosby sånger 

Dagledigsamling med
Bosse Persson och Lars-Gunnar 
Dahlqvist som sjunger och berättar

18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Torsdagen den 20
19.00-20.00  Bön

Söndagen den 23
Påskens vittnen, Ev Joh 20:24-31, 
GT Sak 8:6-8, Ep 1 Petr 1:3-9
10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Catarina Hernström 
Benjaminsson

Tisdagen den 25
15.00 Rebecka B Larsson m fl berättar om

Kyrkornas flyktingrådgivnings 
verksamhet
i Lutherska Missionskyrkan

Torsdagen den 27
17.30 Vi hjälps åt att städa kyrktomten

Servering

Söndagen den 30
Den gode herden, Ev Joh 10:22-30, 
GT Jer 23:3-8, Ep 1 Petr 5:1-4
10.00 Gull-Britt Byhlin

Sång: Ola Gustavsson

Maj                               .

Tisdagen den 2
18.00-20.00 Handarbets- och Stickcafé

Torsdagen den 4
19.00-20.00  Bön

Lördagen den 6
9.30-11.30  Starttid för Brämhultspromenaden

 

Söndagen den 7
Vägen till livet, Ev Joh 13:31-35, 
GT 2 Mos 13:20-22, Ep 1 Thess 5:9-11
10.00 Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson
Sång: Elin Wikström och Stina Gral

Fredagen den 12
12.00 Andakt med nattvard

Söndagen den 14
Att växa i tro, Ev Joh 17:9-17, 
GT Jes 57:15-16, Ep Gal 5:13-18
10.00 Liselotte Pyrén-Englund

Sång: Johanna Tellbe

Tisdagen den 16
18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Torsdagen den 18
19.00-20.00  Bön

        
Söndagen den 21, 
10.00 Gudstjänst med Equmeniaavslutning 

på Hyberg, medtag kaffekorg
Mikael Nilsson   
Sång: Kören

Söndagen den 28
Hjälparen kommer, Ev Joh 16:12-15, 
1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14
10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Arvid, Olivia och Elvira 
Andréasson

Tisdagen den 30
09.00 Dagledigas utflykt till Lilleputtland

i Hudene och besök i Elisabeth 
Hasselblads födelsehem i Fåglavik

Juni

Torsdagen den 1
19.00-20.00  Bön

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar



 

Juni (forts)

Söndagen den 4  (Pingstdagen)
11.00 Ekumenisk gudstjänst på Stora torget

Söndagen den 11
10.00 Konfirmationsgudstjänst 

med nattvard
Rebecka B Larsson, Elin Johansson
Sång och musik:  August o  Axel Petrén

Fredagen den 12
12.00 Andakt med nattvard

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

 
  Måndagar
  19.30 – 21.00 Kören övar jämn vecka

  Onsdagar
  10.00  Promenad för herrar med fikastund

  19.00-21.00 Myrås Gospel övar varje vecka

  Torsdagar
  10.00  Promenad för damer med fikastund

RÄDDNINGSAKTION – 
MISSIONSDAGEN 2017

Liksom förra året hade Myråskyrkans missions-
kommitté förmånen att få ordna en missionsfest, vilken 
ägde rum 2017-01-14. Vi i missionskommittén har hört 
oss för med några deltagare, både unga och äldre, som 
alla tyckte det var en givande dag, vilket gör att vi 
kanske återkommer nästa år.
Det är folket som kommer som gör festen! Tack till alla 
deltagarna. Vi samlade in 8 067 kr till missionen. Ett 
stort tack till alla givare!

Dagen inleddes med att vi, församlingens medlemmar, 
barn och konfirmander, åt tacos tillsammans.  Birgitta 
och Lena hade ordnat med lite knep och knåp samt 
bibelbingo. Angel från Ecuador, skickade en hälsning 
till oss som vi fick lyssna på. 

Andréas Abrahamsson, pastor på Donsö, var kallad till 
att tala. Andréas berättade att han varit i vår kyrka för 
ca 12 år sedan när han gick på Södra Vätterbygdens 
folkhögskola och då var det första gången han 
predikade.

Lärjungaskolan Apostlagärningarna 29 startades av 
Christer Gunnarsson, som varit missionär i Ecuador och 
som arbetar inom Equmeniakyrkan. Namnet säger 
något om inriktningen på lärjungaskolan. Som väl de 
flesta känner till så har Apostlagärningarna 28 kapitel. 



Det handlar alltså om en fortsättning, att vara 
delaktig i missionen och fortsätta sprida 
evangeliet. Att kanske få skriva ett nytt kapitel 
om hur Gud verkar idag. Andreas har både varit 
elev vid lärjungaskolan och arbetat som lärare.  
(www.apg29.nu)
 
För ett år sedan var Andreas, hans fru och lille 
son i Kina. Han gav en beskrivning av den kristna 
församlingen i Kina. Tidigare under kultur-
revolutionens dagar, fick ingen kristendom 
praktiseras. Alla var rädda och människorna 
vågade inte lita på någon. På senare år har det 
blivit bättre för de kristna men kineser och 
människor från andra länder får inte fira 
gudstjänster tillsammans, vilket gjorde förhåll-
ande besvärliga när de bedrev lärljungaskolan. 

Gudstjänsterna i den kinesiska kyrkan skiljer sig 
inte nämnvärt från våra gudstjänster men vid 
nästan varje gudstjänst kommer 1-10 människor 
till tro. Andreas ställer frågan, vad är skillnaden? 
I Kina växer kyrkan som en underifrån rörelse. 
Andreas säger att han i Sverige hört att det är 
svårt att vara kristen i Sverige idag och att det 
händer ju ingenting i Sverige idag. Andreas menar 
dock att det inte är så svårt att vara kristen här 
och det händer faktiskt saker här också. 
Människor får möta Jesus. Människor blir friska 
från sjukdom.

Existensiella och andliga frågor intresserar 
människor idag, säger Andreas. Vad är kyrkans 
uppgift?  Andreas tar upp att allt som behövs för 
vår kyrkas kallelse redan finns inom vår kyrka. 
Guds Ande bor i dig och i mig och vi är 
inkluderade i Kristus.

Allting finns på plats i Myråskyrkan! Genom 
Anden har Gud placerat det som behövs för en 
församling, för att den ska verka enligt sin 
kallelse. Kyrkan är satt att söka det som är 
förlorat och rädda det. Vår mission ligger 
framför fötterna på oss, i Brämhult, i vårt när-
område. Var och en behöver "gräva" inom sig 
själva och fråga Gud "vad har du lagt in i mig, så 
jag kan betjäna de människor som behöver det". 

Andreas bad församlingen fundera över följande: 

● Vilka människor söker Gud runt 
omkring oss?

● Vilka resurser har han lagt i oss var      
och en för att nå dem?

/Missionskommittén gm Gull-Britt Byhlin/

VAD HÄNDER HÄRNÄST INOM 
MISSIONSKOMMITTÉN?

Medverkan i Scout
Birgitta Felle, Lena Finlöf och Gull-Britt Byhlin ska 
besöka scouterna och prata om mission. Birgitta 
berättar om sin missionsresa till Indien, Lena om sitt 
missionsbesök i Etiopien och Gull-Britt berättar om 
sitt volontärarbete  i Quito, Ecuador inom projektet 
"Compasión"(medkänsla) som arbetar i kyrkorna med 
stöd till barn i fattiga familjer. 

Skördefest 2017-10-08
I samband med gudstjänsten söndagen 8/10 kommer 
missionskommittén ordna med en liten skördefest. 
Det blir lite lotterier, försäljning av handstöpta ljus, 
förkläden, bakverk, pajer, m m

Jesus Kristus, du kom inte till världen för att döma 
utan för att  alla människor genom dig, den upp-
ståndne, ska hitta en väg till gemenskap.
Och när kärleken går så långt att den förlåter kan 
också ett hjärta tyngt av prövningar börja leva 
igen.

Broder Roger
ur en Stilla glädje, utgiven på Libris

Jesus Kristus, du kom inte till världen för att döma 
utan för att  alla människor genom dig, den upp-
ståndne, ska hitta en väg till gemenskap.
Och när kärleken går så långt att den förlåter kan 
också ett hjärta tyngt av prövningar börja leva 
igen.

Broder Roger
ur en Stilla glädje, utgiven på Libris



Busstankar

När man sitter såhär i en buss på väg söderut efter en veckas läger, kroppen är seg och ömmar lite efter en 
veckas skidåkning. 90% av bussen sover efter alldeles för lite sömn i natt (eller kanske alla nätter) så det 
finns ingen att prata med, då kan man inte annat än att känna en enorm GLÄDJE! 

Vi har varit en vecka i Åre på nyårsläger tillsammans med 
ungdomar från Fristad, Timmele och Bodakyrkan. Totalt var vi 60 
personer som åkte iväg och vi var 17 som åkte från Myrås. 
Därmed var vi flest antal deltagare från samma kyrka.

En dag såg ut ungefär så här: 

Väckning 07.00 vi började ganska snällt med väckning men det 

blev värre och värre ju längre veckan gick. 

Frukost och avfärd till backen. 

12.00 var det gemensam lunch i värmestugan för de som ville

15.00 åkte vi tillbaka till lägergården och där stod middagen redo 

Efter lite fritid var det dags för bibelstudier och samtalsgrupper 

Lek/aktivitet och kvällsfika

Kvällen avslutades med andakt

De första dagarna var det regn och plusgrader vilket inte är optimalt när man ska åka skidor. Det kan vara rätt 
tråkigt faktiskt. Men inga sura miner från våra deltagare inte! I slutet av veckan vände det och blev snö och 
minusgrader! Riktigt bra backar och lagom kallt. 
De som aldrig hade stått på ett par skidor när veckan började gjorde enorma framsteg! Vissa skippade 
skidskolan redan efter några dagar och hängde på kompisarna, det va tydligen roligare än att åka med oss 
ledare som höll i skidskolan. 

Kvällarna innehöll varierade aktiviteter. Bla SST – en lek i mörkret där man slår varandra med kuddar och 
ska försöka hämta en skatt, sardinen – också en lek i mörkret, viskleken och sagostund. 
Vi utsåg varje dag dagens klant. Deltagarna fick skicka in nomineringar så lästes de bästa upp på kvällen och 
en vinnare röstades fram. Denne fick nästa dag hya på sig en reflexväst med julgransglitter och bjällror i 
skidbacken. Flera nomineringar kom in, bla fastnade någon i en snökanon, åkte rakt in i ett staket så det gick 
sönder, stoppade liften medvetet och omedvetet m m



Undervisning utgick från när Jesus möter den samariska kvinnan vid 
brunnen i Johannesevangeliet. En text som jag tycker är fantastisk. 
Dels så är det en av få längre möten som evangelierna berättar om. Det 
är inte bara ett snabbt helande och sen gick Jesus vidare, utan texten 
beskriver ett längre möte. Jesus möter kvinnan i hennes vardag och tar 
sig tid med henne fast hon både är kvinna och samariska, vilket bryter 
mot de flesta regler och normer för en judisk man. Men hon är viktigt 
för Jesus. Texten beskriver också hennes förvandling. Först är hon 
skeptisk och tvivlar, men sen förstår hon vem Jesus är och går och 
berättar för andra om sitt möte.
Något jag hoppas att ungdomarna fick med sig från undervisningen är 
att Jesus möter dem och är beredd att ta sig tid med dem. Att han 
känner till och är intresserad av deras situation och liv.

Om jag måste välja en höjdpunkt måste jag ändå säga andakterna. Vi 
sjöng mycket lovsång och någon ledare delade några tankar kopplat till 
dagens tema från bibelstudiet. Efter en stund var den obligatoriska 
delen slut och då fick men välja om man ville gå och lägga sig eller 
stanna kvar och fortsätta andakten en stund till. Många valde att stanna 
kvar.
Det fanns möjlighet att tända ett ljus och få förbön. Båda blev väldigt 
populära. Vilken förmån det är att få sitta och be för och med ungdomar 
och dela deras tankar och böner! Några tog chansen att få förbön för 
första gången. Jag önskar att ni alla hade fått uppleva att få se 
ungdomar på 13-14 år ta ett första steg i tro. Att tydligt få se hur 
ungdomars tro växer. Att få det enorma förtroendet att vara med och 
dela det med dem. Jag får tårar i ögonen när jag skriver om detta. 
Så fint är det! 

Det jag har lärt mig efter mina år som ungdomsledare är att när 
ungdomar tycker något är roligt så märks det enormt i deras 
engagemang. Är det tråkigt så bryr man sig inte, men är det kul så flyter 
det mesta på. 
Så svaret på frågan om ungdomarna hade en bra vecka fick jag i morse. 
Väckning 05.20 sen snabb frukost och efter det skulle hela lägergården 
städas. Det blir väldigt mycket som ska städas väldigt tidigt, så vi var 
beredda på att det skulle ta tid och mötas av en del motstånd och att vi 
skulle behöva tjata och jaga trötta ungdomar. Men jag märkte inte av en 
enda sur min på någon av de nästan 60 deltagarna! Inget gnäll att det 
var tidigt eller jobbigt att städa. Alla gjorde det de skulle och flera 
skratt och leenden tittade till och med fram. Och vi va klara att lämna 
Åre vid 07.30. För mig blev det ett bevis på att vi lyckades med ett bra 
läger!

Veckan gick så otroligt fort! Jag har haft roligt hela tiden och jag är nog 
långt ifrån ensam! Att lära känna flera fantastiska människor och att få 
fördjupa relationer. En bättre start på året finns det nog inte.

Nu sitter jag några veckor senare och redigerar texten och tittar igenom 
bilderna och har ett stort leende på läpparna. Ser redan fram emot nästa 
på. Ungdomarna har under flera fredagar frågat efter en återträff. (vilket 
det kommer bli i vår) 

Har sagt det många gånger förut och kommer garanterat säga det 
många gånger igen, TACK för att jag får ha världens bästa jobb!

/Elin 

 



vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap 
och erbjuder därför verksamhet av olika slag för olika åldrar.

Söndagskola
Från 4 år och uppåt
Söndagar  10.00
Kontaktperson:
Gull-Britt Byhlin    033-23 01 06

Spårarscout
Årskurs fk – 2
Måndagar    17.30 -19.00
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson    0739 - 96 70 26

Scout
Årskurs 3-
Måndagar    18.00 – 20.00
Kontaktperson:
Niklas Svedberg    0705 - 95 85 08

Tonår
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar    19.00 – 22.00
Kontaktperson:
Elin Johansson   0704 - 14 96 14
              

Innebandy
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar 17.00 – 18.30
Lokal: Myråshallen
Kontaktperson: 
Mattias Andreasson 0705-32 59 38

Ordförande
Mattias  Andreasson
033 – 41 21 94
0705 – 32 59 38
mademattias@gmail.com

Equmenias medlemsavgift är 200 kr/år 
Equmenias plusgiro 26 45 06 – 7

På 
http://myraskyrkan.se/equmenia.html
hittar du bl a gruppernas terminsprogram

Vad är Equmenia?

Hur skulle du beskriva dina syskon? Du skulle förstås kunna berätta hur många de är och var de bor. Du skulle 
kanske också berätta om saker ni gör tillsammans. Kanske skulle du berätta om saker som ni inte är överens om. 
Så är det med Equmenia också.

Equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbete inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodist-
kyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konkret runt 450 
föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.

Equmenia finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle 
kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med kristna runt 
om i världen, att vi ordnar större mötesplatser runt om i landet och att vi samlas en gång varje år för att gemensamt 
fatta beslut om vad vi vill göra kommande år. Genom Equmenia byter vi också erfarenheter som gör att scouter och 
körer, tonårssamlingar och idrottsgrupper, söndagsskola och studentarbete får fortsätta att utvecklas år från år.

Men även om vi är glada över varandra är vi inte överens om allt. Vi är trots allt syskon. Grunden för det vi gör är 
vår pappa, tron på Gud. Men att vara kristen är inget krav för att vara med. Och vi som kallar oss kristna, vi 
uttrycker den tron väldigt olika. Och det är som det ska. Genom våra olikheter tror vi att vi bättre speglar den Gud 
som alltid är större, och närmare, än någon av oss kan förstå.

http://myraskyrkan.se/equmenia.html
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