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    Trädet och grenen

Trädet och grenen och frukten hör samman. 
Kristus är ett med sitt folk på vår jord.
Grenarna dör om de skiljs ifrån stammen.
Jesus ger näring och kraft i sitt ord.

Vinträd och fruktträd är bara till glädje
när de ger druvor och frukter och bär.
Ägaren själv söker frukter på träden,
vårdar och vattnar, beser och beskär.

Herre, förbarma dig! Rensa och rena!
Du är vår Herre och vet vem vi är!
Låt oss få växa till levande grenar,
rika på druvor och frukter och bär.

Glädje – det är att få växa tillsammans,
leva i dig och hos dig få förbli:
Vi som är grenarna – du som är stammen!
Du ger oss näring och grönska och liv.

Glädje – det är att du själv oss förenar,
låter oss växa med uppgiften här.
Då kan vi mogna som levande grenar,
rika på druvor och frukter och bär.

        Psalmer & Sånger nr 806
   Text från danskan, J A Hellström
         utgiven på Libris 2004 
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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 
söndagen den 10 november.

  
 

  En del av



Dela med dig av din tro

Skulle just du ha behov av det så hör av dig, det 
finns möjlighet att utöka några grupper, eller att 
starta nya.

Jag vet att det flesta är med i en värdgrupp. Även 
en sådan grupp skulle kunna vara en bas för en 
djupare gemenskap. Skulle det vara behov av det 
kan jag gärna stödja värdgrupper med någon slags 
handledning i syfte att finna vägar till en 
innerligare vardagsgemenskap.

Matt 28:18-20
                                                 Tommy Holmberg
  

       

Idag har vi ett antal bönegrupper igång. I dessa 
grupper får vi förmånen att dela våra erfarenheter 
av tro med varandra. Den bönegrupp jag själv har 
möjlighet att delta i, har gett mig mycket. Vi har 
försökt beskriva vår väg till tro. Där upptäckte vi 
att allas historia var lika spännande även om 
vägen såg olika ut för var och en.

Vi har också gett bilder av den vardag som vi har 
att möta. Ibland har det handlat om svårigheter 
som vi sett komma eller redan är mitt i. Några 
gånger, glädjen över något positivt som skett eller 
ska ske. Varje gång har jag upplevt glädjen i att 
dela tro och liv med andra.

Kanske är det den gemenskapen som gör att jag 
orkar möta vardagens problem. Det är ju inte alltid 
en dans på rosor! Jag tror att de flesta av oss mår 
väl av att ha en sådan gemenskap.

Gemensam bönekalender
På församlingslägret kom förslaget till dagliga gemensamma  böne-
ämnen. Vi hoppas på att också du vill vara med och bilda bönering under 
veckans olika dagar enligt nedanstående förslag. Vi vet att bön verkligen 
kan förändra förhållanden. 
Yonggi Cho sa i sommar  i en konferens i Sverige att ”Gud vill för-
verkliga våra visioner och drömmar, men det krävs att vi ber tydligt med 
ett mål för att bönerna skall lyckas”. Låt oss hjälpas åt att sätta Guds 
Andes kraft i rörelse.
 
Måndag Barn om ungdomsarbetet i SMU/Equmenia

Tisdag Daglediga & deras samlingar samt stickcafét

Onsdag Husförsamlingarna

Torsdag Barnfamiljerna i församlingen

Fredag Tonåringarna samt konfirmanderna

Lördag Församlingens ledning, arbete och utveckling 

Söndag Församlingens medlemmar och  vänner

Skiss av konstnären 
  Gudmar Olovson



Dagledigas sommarutflykt
Den 4 juni samlades 16 deltagare vid kyrkan för 
att åka till Limmared. Närmare bestämt till det 
nyöppnade Limmareds Glashus, ett museum där 
man samlat olika typer av glas som tillverkats i 
Limmareds glasbruk sedan starten på 1700-talet.

Vid framkomsten samlades vi i glashusets kafé 
där förmiddagsfikat serverades. Efter en trivsam 
samvaro vid borden med prat, skratt och foto- 
grafering var det dags för visning av Glashuset.

Vår kvinnliga guide klädd i 
1700-talsdräkt hälsade oss 
välkomna. Vi fick en kort redo-
görelse över glasbrukets historia. 
Allt började med en kapten vid 
Älvsborgs regemente som hette 
Gustav Skarp. Han blev adlad 
p g a sina militära framgångar 
och tog sig då namnet Ruthen-
sparre.   

År 1729 köpte han Limmareds säteri med tillhörande stora markområden. 
Han insåg behovet av glastillverkning i denna del av landet som på den tiden 
endast fanns i Stockholm och Skåne. Råvaran, ved, kisel och lövträdsaska 
fanns i god tillgång på egendomen. År 1740 ansökte han och fick tillstånd att 
starta ett glasbruk i Limmared. Glasblåsare, främst från Tyskland, fick 
anställas till en början, men den lokala arbetskraften lärde sig yrket efterhand.

Vi visades runt bland museets montrar där olika glasföremål 
från olika perioder i brukets historia fanns utställda. Där fanns 
pressade, slipade, etsade och färgade glasföremål. En stor del av 
tillverkningen var nyttoföremål t ex dricksglas, buteljglas, 
medicinska glas och apoteksglas som också var representerade i 
utställningen.

I museet fanns också en glashytta där vi fick se hur 
glasblåsningen gick till. Det var några ungdomar, 
blivande glaskonstnärer, som visade upp sina 
färdigheter. Slutligen fick vi se en utställning av 
vackra föremål tillverkade av glaskonstnärer.

Dagen avslutades med en välsmakande lunch på 
Limmareds Värdshus. Jag tror att alla tyckte att vi 
haft en trevlig och intressant dag tillsammans.

Slutligen, ett stort TACK till Irene m fl som var 
med i planeringen av dagen samt till er som ställde 
upp med bilar.

Hans Karlsson



Rätten att välja, visst har vi förmånen att få välja 
det mesta i våra liv. Vi kan fritt välja vår tro och 
leva i den utan att riskera förföljelse, till skillnad 
från trossyskon i andra länder.

Besökte sommarens stora scoutbegivenhet, 
Trampolin 2013, när vi närmar oss detta stora 
lägerområde som sjuder av liv och aktiviteter med 
människor i alla åldrar så utstrålar det engagemang 
och glädje. Tänk så många som lagt så mycket tid 
på att förverkliga denna vecka, så många som valt 
att satsa sin tid på detta. För att förverkliga detta 
läger krävs det så många olika förmågor, var och 
en skulle ingen av dem kunna skapa detta läger 
men tillsammans blir det något stort. För övrigt 
första gången i mitt liv jag från balkongen hemma i 
Borås varit med på lägerbål direktsänt via webben, 
även scoutrörelsen lever med i utvecklingen.

För någon vecka sedan hade jag förmånen att få 
ägna en eftermiddag åt att lyssna till en föreläsning 
om utveckling både för mig som enskild person 
som för en organisation, Christer Olsson är namnet 
på föreläsaren som för 20 år sedan valde att helt 
växla väg och göra något nytt. Han berättar att på 
många arbetsplatser han idag besöker så önskar sig 
personalen det liv som de upplever att deras chefer 
har. Och cheferna längtar efter den ”bekymmers-
frihet” de tror är livet för sin personal.

Att välja

Visst förekommer samma sak bland oss troende, 
vi önskar att vi hade den där innerliga tron som vi 
upplever oss se hos andra. En annan önskar sig 
det fantastiska böneliv som man tycks se hos 
någon.
Men är det inte så att vi måste vara olika och ha 
olika förmågor  för att skapa helheten? Tänk ett 
scoutläger där alla är entusiastiska ”spisbyggare”, 
hur ska det då gå när maten ska vara planerad och 
lämnas ut? Eller lägret med bara kaplaner, skulle 
inte många scouter då sakna scoutupplevelserna 
med byggen och projekt? 

Jag tror att vi är många som har så lätt att glömma 
att det just är mångfalden som är viktig, det där 
jag gör/kan är lika viktigt som det jag ser hos 
andra och själv önskar att jag hade. Glömmer 
man att se det man själv har och faktiskt 
värdesätta detta så är det så lätt att lyckan övergår 
i ett ändlöst jagande efter det som någon annan 
har, man når aldrig sitt mål för det kommer nya 
under hela resan.

Vi har rätten att välja, välj att uppskatta det du har 
och få vara en del av en helhet då vi tillsammans 
har mycket lättare att nå målet. Lycklig är något 
man väljer att vara genom att se det man har.

Urban Petrén

”Jag tror att vi är många som har så lätt att glömma att det just är 
mångfalden som är viktig, det där jag gör/kan är lika viktigt som det jag 
ser hos andra och själv önskar att jag hade.” 



Oktober
  Söndagen den 6  
  Trons kraft, Joh 9:1-7 , 24-39
  10.00 SMU-gudstjänst

Tommy Holmberg

Tisdagen den 8
18.00 – 20.00 Stickcafé

Torsdag den 10
18.00 SMU:s årsmöte 

med efterföljande fest

 
Söndagen den 13
Lovsång, Matt 15:29-31
10.00 Johanna Johansson

Sång: Anders Milde

Onsdagen den 16
15.00 Ekumenisk Dagledigträff i

Immanuelskyrkan - ”Det framtida
Borås” - samhällsbyggnadschef
Tomas Rossing 

Lördagen den 19
15.00 Församlingens årsmöte 

                   

  Söndagen den 20
  Samhällsansvar, Luk 19:1-10

10.00 Årshögtid
Tommy Holmberg
Kören

Tisdagen den 22
15.00 Dagledigträff, ”Tankar från bögda” 

med Leif Brunnegård, Asklanda

18.00 – 20.00 Stickcafé

Söndagen den 27
Frälsningen, Mark 4:26-29
10.00 Tommy Holmberg

Sång: Anna Mållberg och
Elin Johansson Mållberg

 November 
Lördagen den 2 – Alla helgons dag
Helgonen, Matt 5:13-16
10.00 Nattvardsgudstjänst

Tommy Holmberg
Sång: Johanna Tellbe

   Tisdagen den 5                                             

18.00 –  20.00  Stickcafé

Söndagen den 10
Den yttersta tiden, 1 Joh 2:28-3:3
10.00 Tommy Holmberg

Sång: Kören

   17.00 Bibelstudium med 
Britta Bolmenäs, Tibro

 
  Tisdagen den 12 

18.00 – 20.00  Stickcafé

   Söndagen den 17
Vaksamhet och väntan, Luk 12:35-40
10.00 Rebecka Benjaminsson

Sång: Eva-Britt Andreasson

   Tisdagen den 19
   15.00 Dagledigträff  ”Inte så långt
              hemmifrån”, bildspel med och av

Gunnar Mållberg

   18.00 – 20.00 Stickcafé   

   Söndagen den 24
   10.00 Poesigudstjänst

Tommy Holmberg

   Lördagen den 30
   18.00 Gospelkonsert med Myrås Gospel,

Kollekt till körens arbete - Servering

   December
  Söndagen den 1
   Ett nådens år, Matt 21:1-9, Luk 4:16-23
   10.00 1:a Adventsgudstjänst

Tommy Holmberg
Sång: Kören

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar



Flödet
Jag sitter mitt i en bäck. 
På en sten, med vattnet porlande på båda sidor. 
Funderar på vattnet som snabbt försvinner. 
Solblänket kommer hela tiden i nytt vatten. Det 
vatten jag såg för 1/100-dels sekund sedan är borta. 
Men redan har det kommit nytt vatten. Flödet tar 
aldrig slut.

Jesus är källan som flödar. Hela tiden färskt vatten. 
”Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett 
flöde som ger evigt liv” 
Joh 4:14  - Drick!

När jag reser mig upp halkar jag ner i bäcken med 
ett ben och glasögonen försvinner på botten. Jag 
lyckas fiska upp glasögonen och går därifrån med 
lite av bäckens vatten i min sko, och  hör en röst 
som säger: hela du skall vara fylld av mitt vatten, 
inte bara skon. - Men det var en fin påminnelse, att 
en del av bäcken slog följe med mig. I min sko.

Vi läste i husförsamlingen en läcker formulering i 
Hebrerbrevet 9:10 ”Liksom när det gäller mat och 
dryck eller olika tvagningar är det frågan om idel 

yttre föreskrifter”. Jesus har gett oss verkligheten. 
Källan med det levande vattnet. Med det ständiga 
flödet.

Vi har inte fått en religion med regler om vad vi skall 
ha för kläder, frisyr, när vi skall be, vad vi skall äta     
o s v. Vi har fått en himmelsk verklighet.
”Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd 
av människohand och bara en bild av den verkliga.
Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför 
Gud med vår sak” Hebr 9:24. - Så skippa idel yttre 
föreskrifter och möt verkligheten.

Bäckens vatten slutar inte flöda. - Så skippa idel 

yttre föreskrifter och drick ur källan istället.     

                                        Åke Andersson



”Jona  

kallas av
Herren
men flyr”
Sista helgen i augusti 
hade Myråskyrkan 
Tillsammansläger på 
Bobergsgården. Vi var 
ett femtiotal barn och 
vuxna som hade fina 
dagar tillsammans.

Tommys predikan under tillsammans-

lägret var en enda stor dramatisering,

där vi alla var med och gestaltade

händelsen som berättas om i Jonaboken.

På lördagen, när vi fått nycklar till våra rum
serverades lunch. Korv stroganoff med ris var 
precis vad vi behövde. Vi samlades efteråt och fick 
lite information av Tommy. Eftersom Elisabeth 
Sandblom fått förhinder, var det pastorn själv som 
höll i samtalet som handlade om smågrupper i 
församlingen. Medan de vuxna lyssnade och 
pratade höll barnen och ungdomarna på med andra 
förberedelser.

Efter att vi fått eftermiddagsfika, hade de ordnat en 
femkamp. Alla delade in sig i grupper. Instruktörer 
stod på varje station och förklarade uppgiften. 
Springa, balansera, sparka, pricka rätt, alla 
kämpade tappert i eftermiddagssolen.

Senare fortsatte de flesta till brännbollsplanen.
Medan kvällsmaten förbereddes gick en del ner till 
havet. Kvällens gulaschsoppa smakade förträffligt 
och hade strykande åtgång. Kvällen avslutades 
med en andakt och senare lite pratstunder för dem 
som orkade.

Söndag morgon började lika bra. Efter frukost 
packade vi ihop och började fixa våra rum. 
Tommy hade förberett en gudstjänst som delvis 
skulle hållas utomhus. Vädret var lite tveksamt, 
men Jona på båten och den stora fisken lyckades 
genomföra dramat utan att bli alltför våta.

Vi åt lunch tillsammans och konstaterade när vi 
skildes åt att helgen varit god.

Lena Bennet 

Trots lite tveksamt väder lyckades Tommy hålla söndagens 
gudstjänst utomhus. Både Jona på båten och den stora fisken 
lyckades genomföra dramat utan att bli alltför våta.



Scoutlägret Trampolin 2013

    

Det är morgon torsdag den 1 augusti och vi är 14 
scouter och ledare som har packat in all utrustning 
och oss själva i bilarna som skall ta oss till 
Equmenias riksscoutläger Trampolin 2013 i Loo 
strax bortom Vårgårda. Det är förväntan i luften – 
hur kommer lägret att bli?

När vi kommit fram till lägerplatsen på en stor gård 
där bonden skördat vall två gånger i år blir vi 
hänvisade till vår plats på ett, i stort sett, tomt fält. 
Vi skall bo i byn Tvärslätt tillsammans med 10 kårer 
och tillsammans med andra byar bildar vi socknen 
Loo. Under dagen bygger vi, precis som alla andra, 
upp vårt kök och reser vårt militärtält. Helt otroligt 
vad en plats kan ändra utseende på en dag.

I vår by, Tvärslätt bodde förutom vi bl a: Ucklum, 
Tärnsjö, Sävedalen, Habo och Johanneberg och 
totalt var vi ca 80 personer i byn. Totalt var vi 
knappt 4 000 deltagare på lägret.

Lägrets tema var hopp; för dig, för mänskligheten, 
för jorden, för livet, för världen och för evigheten. 
Varje dag började med frukost och morgonandakt i 
byn med introduktion till dagens tema, därefter 
resonerade vi kring dagens tema i patrullerna. 

Förmiddagen ägnade vi sedan åt dagens tema i 
olika former av aktiviteter. Vid 13-tiden började vi 
laga mat och sedan åt vi den innan det var dags för 
eftermiddagens spontantid, då man kunde prova på 
olika aktiviteter. Efter kvällsmaten var det så dags 
för lägerbål eller någon annan samling. Efter 
lägerbålet kunde man gå till något av de caféer 
som fanns på lägerområdet, gå på andakt eller 
träffas i något kök. Vid 23 var det så dags för att 
krypa till kojs för att orka med nästa dag.

Första dagen efter vi byggt upp lägret hade vi ett 
projekt där vi skulle lära oss att orientera oss på 
lägerområdet, dels hitta till olika platser och få en 
uppfattning om var olika kårer rest sina tält.

Andra dagen, hopp för mänskligheten, gjorde vi 
olika former av samarbetsövningar för att lära oss 
att alla bidrar och vi är en del i något större. Hopp 
för jorden-dagen gjorde vi ett sällskapsspel där vi 
med hjälp av olika, mer eller mindre 
genomförbara, övningar fick tänka till om hur vi 
genom vårt sätt att leva påverkar vår del av jorden 
men också hur det påverkar globalt. De andra 
dagarna handlade bl a om rättvisa och vi fick spela 
fotboll och frisbee med minst sagt orättvisa 
förutsättningar för att få upp ögonen för att allt i 
världen inte är rättvist men vi kan bidra till att göra 
det mer rättvist.



    

På eftermiddagarnas spontantid var det fritt att göra 
vad man ville. Ville man bara softa gick det bra men 
de flesta av oss gick runt på lägerområdet och 
träffade andra scouter eller passade på att spela  
något sällskapsspel, bada, göra något hantverk som 
täljstensslöjd eller tovning. Det fanns även kiosker  
och efter halva lägret hade den för hela lägret 
budgeterade läskmängden gått åt i värmen.

Hela måndagen gick i festens tecken för att fira 
starten av Equmenia-scout och det var då vi fick 
våra nya lila halsdukar. Nu har jag vant mig men 
först undrade jag vad det var för ”grädd-duttar” som 
var på halsduken. Det visade sig vara 
förbundsmärket som är listigt komponerat med både 
flickscouternas klöver, pojkscouternas franska lilja 
och den kristna fisken.
På festdagen bjöd vi i patrullen Myran in en patrull 
från Ljurhalla på middag och vi var bjudna till en 
patrull från Vänga på lunch. Dessutom hade vi fest 
på lägerbålsplatsen med själva invigningen av 
Equmenia-scout.

På lägerområdet fanns fem kyrkor och varje kväll 
var det nån form av gudstjänst eller andakt i 
kyrkorna. Gospel, Taize, Undervisning och 
Lovsång var de olika inriktningar som fanns. De 
var välbesökta men de som drog mest var 
sånggudstjänsterna. På samlingarna fanns plats för 
både fullt ös med sång och musik och att ta emot 
nattvarden och ta en stund i bön och eftertanke.

Även långa läger tar slut och vi var ett nöjt gäng 
som efter nio dagars lägervistelse uppskattade att 
kunna vrida på varmvattenkranen och få varmt 
vatten utan att få igång eld och värma vattnet innan 
och att kunna gå och ställa sig i duschen utan att ha 
en 2,5 km lång promenad dit och, inte minst, att få 
sova i en riktig säng.

      Per Jobrant

PS. Det hade varit kul att haft en stegräknare på 
sig under lägret för det blev åtskilliga steg per 
dag. DS

”Grädd-dutt” eller 
Equmenia scouternas 
förbundsmärke.



              

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 ojämn vecka        10.00
Kontaktpersoner:
Jenny Petrén     033 - 41 88 19
Monica Sjödin   033 - 41 24 44

Spårarscout
Årskurs 1 – 3
Måndagar    18.00 -19.15
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson    0739 - 96 70 26

Upptäckar- och äventyrsscout
Från årskurs 4
Måndagar    18.00 – 20.00
Kontaktperson:
Niklas Svedberg    033 -   27 40 65 

  0705 - 95 85 08

Tonår
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar    19.00 – 22.00
Kontaktpersoner:
Elin Johansson   0704 – 14 96 14
Tommy Holmberg   033 -    25 47 74  
                                0736 – 26 64 10

Ordförande
Mattias  Andreasson
033 – 41 21 94
0705 – 32 59 38
made@telia.com

Konfirmationsundervisning
Konfirmationsläsning och läger tillsammans 
med Sjömarkens missionskyrka.
För mer  information kontakta 
Tommy Holmberg  0736-26 64 10

SMU:s medlemsavgift per år 
är 200 kr 
SMU:s plusgiro 26 45 06 – 7

På                                                
www.myraskyrkan.se/smu.html
hittar du bl a gruppernas terminsprogram



Joh 15: 4-8  Jesus är en sanna vinstocken

Skriv ner texten och byt till annan bild

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan 
endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han 
rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man 
samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärljungar.                              
    Joh 14:4-8


