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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 8 november.

  
 

  En del av

En vanlig dag när inget särskilt händer
kan ge mig det som jag behöver mest.
En dag som syns mig grå och utan mening
kan himmelrikets Herre bli min gäst.

En vanlig dag satt tiggaren vid vägen,
en dag som tusen dagar var förut,
och någon stod där, rörde vid hans ögon,
och han som varit blind såg världens ljus.

En vanlig dag gick synderskan till brunnen,
drack vattnet ur en evig källas djup.
En vanlig dag, då kan det största hända,
ty allt blir möjligt när vi tror på Gud.

En vanlig dag går Gud omkring på gatan. 
Han stannar där de andra går förbi.
Ett ord, en blick och den som varit utstött
blir löst från rädslan, reser sig, är fri.

En vanlig dag när ingenting vi väntar
kan Mänskosonen säga till oss så:
det är din dag och en av mina dagar
och genom mig till andra skall du nå.

Text av Anders Frostensson
ur  Psalmer & Sånger 
utgiven på Libris förlag 2004

     

En vanlig dag



Det är gott när sommaren går mot sitt slut och 
hösten närmar sig. Nej, jag har inget emot de 
solvarma sommardagar som gått. Jag njuter av 
eftervärmen som strålar ut från väggar och varma 
stenar när solen gått ner. Det gröna gräset fångar 
mitt öga och ledigheten ger utrymme för möten 
som jag annars inte har tid till. Så sommaren är 
god. Det har den varit för mig och jag har hört 
många andra som också njutit av den.

Ändå finns det en längtan hos mig. En längtan 
efter hösten då frukten mognar. Lukten av äpple en 
klar höstdag. En längtan efter den första frostdagen 
då luften är klar och lätt att andas. Kanske också en 
längtan efter en stormig höstkväll då man kurar 
skymning.

Hösten innebär också en återträff med för-
samlingen. Den innebär att SMU-grupperna börjar 
sitt nya verksamhetsår. 

  
 

Gemensam bönekalender
På församlingslägret kom förslaget till dagliga gemensamma  böneämnen. 
Vi hoppas på att också du vill vara med och bilda bönering under veckans olika 
dagar enligt nedanstående förslag. Vi vet ju att bön verkligen kan förändra 
förhållanden.

Måndag Barn om ungdomsarbetet i Equmenia 

Tisdag Dagledigträffar &  stickcafét

Onsdag Husförsamlingarna

Torsdag Barnfamiljerna i församlingen

Fredag Tonåringarna samt konfirmanderna

Lördag Församlingens ledning, arbete och utveckling 

Söndag Församlingens medlemmar och  vänner
    Skiss av 
Christina Elg

Hösten är här ...

Söndagsskolan kommer tillbaks till gudstjänsterna 
och jag får åter möta barnen framme vid podiet då 
jag läser ur bibeln för dem. Den längtan blir alltid 
påtaglig när sommaren går mot sitt slut.

Hösten är också den tid då våra upplevelser av nya 
andliga möten kan summeras och få ett uttryck i 
församlingens hägn. Det är gott att höra 
församlingsmedlemmar berätta om upplevelser 
från olika konferenser. Få idéer av andra andliga 
strömningar. Våga pröva nya vägar till en djupare 
gemenskap med varandra och Gud. 

Låt sommarens erfarenheter mogna som ett äpple 
på och sända ut sin doft till glädje för hela 
församlingen. Så ses vi till möten på nya men ändå 
välbekanta sätt under året som kommer.

 Tommy Holmberg



Vårutflykt för
församlingens daglediga

Tisdagen den 10 juni samlades vi 20 deltagare vid 
kyrkan för att  åka till Magnolia, en trädgård belägen i 
Bredöl mellan Nossebro och Grästorp. I ett strålande 
vackert väder gick vår färd utmed blomsterkantade 
vägar mot vårt resmål. 

 

När alla samlats blev vi serverade kaffe med en mängd 
olika sorters dopp, där det bara var att välja efter egen 
smak.

Vid kaffestunden blev vi hälsade välkomna av 
trädgårdens ägare, Jan Ansbjer, som gav oss en 
redogörelse hur trädgården grundats och hur den växt 
ut succesivt under många år. Den är nu ca 7000 m².

Vi fick nu gå runt i den imponerande trädgården med 
dess vattenkonstanläggningar och en mängd av olika 
perenner och sommarblommor.
 

I trädgården lär finnas 220 sorter dahlior som dock var 
i början av säsongen, endast ett fåtal sorter blommade. 
Den som är intresserad av trädgård kan få många tips 
vid ett besök här.

Lunchen intog vi i anläggningens restaurang och den 
bestod av flera rätter som vi lät oss väl smaka av.

För den som ville promenera fanns några rundor 
där man bl a kunde se olika hönsraser samt en 
historisk händelse från trakten framställd i text 
och bild.

En butik fanns för den som var intresserad att 
köpa något med hem, t ex någon krukväxt, 
dahliaknölar eller någon pryl till hemmet.

Tommy höll en andaktsstund under ett uppehåll 
som kanske väckte en tacksamhetens tanke till 
vår Herre som skapat vår vackra natur och låter 
oss få njuta av den.

Jag tror att vi alla minns denna resa med glädje 
över allt det vackra vi fick uppleva och inte 
minst det fina vädret. 

Slutligen ett stort tack till Er som ställde upp 
med bilar.

Hans Karlsson



Fotogruppen
i kyrkan har varit ute på resa under våren och 
försommaren. En härlig dag i maj besökte vi 
Kållandsö i Vänern.

En långhelg i juni månad försökte vi upptäcka en 
liten del av landskapet Dalsland.

Där möttes vi också av ödehus och gårdar men 
även övergivna industrifastigheter

Vi försökte även följa en del av Karl XII:s väg 
men efter ett  några km tappade vi spåret...



Oktober
  Söndagen den 5  
  Änglarna, Joh 1:47-51 (alt Upp 5:11-14)
  10.00 Equmeniagudstjänst

Tommy Holmberg
Musik: August Petrén

Tisdagen den 7
18.00 – 20.00 Stickcafé

Torsdagen den 9
15.00 Ekumenisk dagledigträff i

Bodakyrkan
”Hjälp på äldre dar”
Biståndschef Ingalill Lindberg

Söndagen den 12
Lovsång, Luk 19:37-40
10.00 Elisabet Levin

Sång: Lisbeth Pevny

Lördagen den 18
15.00 Församlingens årsmöte

 Söndagen den 19
Trons lyhördhet, Matt 13:44-46
10.00 Årshögtid

Tommy Holmberg
Sång:Kören

Tisdagen den 21
18.00 – 20.00 Stickcafé

   Söndagen den 26
Trons kraft, Mark 2:1-12
10.00 Fördjupningsgudstjänst

Tommy Holmberg

November
Lördagen den 1
Helgonen, Luk 6:20-26
10.00 Nattvardsgudstjänst

Tommy Holmberg
Sång: Catarina Hernström- 
Benjaminsson

 

Torsdagen den 6
19.00 Samtal och uppföljning av NFU

               enkät. V g se separat notis 

Söndagen den 9
Samhällsansvar, Matt 12:15-21
10.00 Harald Ejdering

Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

Lördagen den 15                            
09.00 Frukost med Gull-Britt Byhlin

Söndagen den 16
17.00 Kören Korsdraget. Se separat notis

Tisdagen den 18
15.00 ”Berättelse och bilder från en vecka i 

Rom”,
Runa och Daniel Gustavsson

18.00 – 20.00 Stickcafé
 

Söndagen den 23
Kristi återkomst, Matt 13:47-50
10.00 Fördjupningsgudstjänst

Tommy Holmberg 

Lördagen den 29
17.00 Gospelkonsert med Myrås Gospel

(se separat annons)

Söndagen den 30
Ett nådens år, Matt 21:1-9
10.00 Första Adventsgudstjänst

Tommy Holmberg
Sång: Kören

  December
Söndagen den 7
17.00 Equmenias grötfest,

Tommy Holmberg

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

  November 
Tisdagen den 4
18.00 – 20.00 Stickcafé



Sånggudstjänst med kören Korsdraget

blir det söndagen den 16 november kl 17.00.
Kören har tagit som uppgift att bevara den stora 
kulturskatten som finns i väckelsesångerna.
”Tänk vilka sånger som sprungit fram ur
människors inre, glädjen, inspirationen, allvaret
djupet, döden, uppståndelsen och livet.”

Sånggudstjänst med kören Korsdraget

blir det söndagen den 16 november kl 17.00.
Kören har tagit som uppgift att bevara den stora 
kulturskatten som finns i väckelsesångerna.
”Tänk vilka sånger som sprungit fram ur
människors inre, glädjen, inspirationen, allvaret
djupet, döden, uppståndelsen och livet.”



Hösten är för många en start på ett nytt år, vi 
lämnar sommarens värme och ljus och går snabbt 
mot den lite kallare och mörka tiden. En härlig 
start på höstens församlingsliv är då församlings-
lägret, att få träffas under några dagar med 
gemenskap, i år fick vi även tillfälle att höra en 
spännande berättelse om vägen till tro när 
Elisabeth Sandlund besökte oss. För mig visar 
Elisabeths berättelse på att vi har en Gud som har 
makten att verkligen förändra och att vi aldrig kan 
förutse hur det ska ske. Det visar på ett hopp om 
förändring och en tro på framtiden.

Höstens val visade på en för mig dramatisk 
förändring av vårt samhälle, en förändring som 
under flera år synts i många av våra grannländer. 
En växande intolerans mot ett mångkulturellt 
samhälle, att inte vilja hjälpa utan sluta oss i vår 
goda värld och stänga ute människor från andra 
länder.

Vi som kristna står för något annat, att visa 
medmänsklighet och öppenhet. Vår församling 
har varit med och fått göra skillnad för några få 
människor som varit utsatta, vi ska vara stolta 
över detta. Vi kan inte hjälpa alla och vi kan 
definitivt inte själva lösa problemen vare sig för 
enskilda människor eller länder men som kristna 
är det viktigt att vi vill vara med både praktiskt 
och i debatten.

Vi ska inte glömma att vi som kristna verkligen 
kan vara med och göra skillnad och Elisabeths 
berättelse visar på en Gud som verkligen har 
makten att göra skillnad. Låt oss nu möta den 
kommande tiden i en församling som är 
livskraftig och som vill utvecklas i relationen till 
andra människor och vår Herre

    Urban Petrén

 

”vi har en Gud 
som har makten 
att verkligen för-
ändra och vi kan 
aldrig  förutse hur 

det ska ske.”



 

Vår helg på 
Bobergsgården

Årets församlingsläger var en 
skön blandning av avkoppling och 
allvar. Barnens lek och stoj gav en 
underbar bakgrund både till 
diskussionerna om vilken typ av 
pastor vi vill ha, och till Elisabeth 
Sandlunds både roliga och 
allvarliga berättelse, om vad som 
påverkat henne i sitt liv som 
människa och kristen.

Själv hade jag haft en ovanligt hektisk vecka innan 
jag alldeles för sent satte mig i bilen för att åka ner 
till Bobergsgården. Jag hann i alla fall med nöd och 
näppe baka en paj innan jag åkte. När mina väskor 
väl var inburna hamnade jag också rakt i en 
inbjudande pajbuffé. Pajerna kom från flera 
församlingsmedlemmars kök och lockade till 
smakbitar från mer än en av formarna. 

Samtalen kring borden blandades med barnens lek, 
och andakten som planerats till klockan åtta, dröjde 
till nio och lite till innan vi alla samlades i ring. Kul 
tyckte flera av barnen som associerade till cirkus. 
Axel gav oss en verkligt fin stund med sin trumpet. 
Efter en stunds samvaro med nattvard och sång, blev 
det lite tid för prat med kaffe- eller tekopp, innan det 
var dags att sova. Vi ville ju orka med morgondagen 
också.

På lördag förmiddag var vi ett tjugotal som träffades 
för att samtala om pastorsfrågan. Urban hade gjort 
ett exempel på platsannons som vi diskuterade. Vi 
talade om vilken omfattning tjänsten bör ha. 
Ungdomsledare tycker många är viktigt även om det 
innebär att vi bara har råd med en pastor på deltid. 
Diskussionerna var livliga. Vilka huvuduppgifter bör 
stå i fokus för vår pastor? Vad är viktiga mål för oss? 
Vad behöver församlingen jobba med för att nå de 
målen? 

Vi kom fram till att det vore bra om vår pastor bor i 
Brämhult för att vara synlig för människor i 
stadsdelen. Det framkom också att många längtar 
efter bibelstudier; förmodligen fungerar det bäst att 
ha dem på söndagar efter gudstjänsten. Åsikterna 
var många och vi kom en bit på väg. Vi talar vidare 
om pastorsfrågan på höstens församlingsmöten.

Efter lunchen fick vi träffa Elisabeth Sandlund. Hon 
berättade om sig själv, och de två händelser som 
mest påverkat henne och hennes liv. Vi var många 
som blev berörda och hon lockade fram många 
skratt. Efter fikat pratade hon mer om vår och 
församlingens roll i samhället. Hon gav oss då en 
del till livs inför höstens val.

Något till livs fick vi också i form av tacosoppa och 
ostmackor till kvällsmat. En ordentlig pratstund 
senare samlades vi för lägerbåls-aktiviteter. 
Inomhus, eftersom regnet duggade tätt. Kvällen 
avslutades med andakt och fika.



 

Söndagens gudstjänst handlade om 
Noa, hans vilja att lyssna till och följa 
Guds röst. Eftersom det finns en båt på 
lekplatsen utanför lägergården, passade 
det bra att även i år dramatisera 
berättelsen. Vi åt en god avslutande 
lunch och fick, som traditionen bjuder, 
också en gymnastikföreställning av 
barnen innan vi packade in oss i våra 
bilar och for hem.

Själv var jag både trött och vederkvickt 
efter helgen. Förhoppningsvis gav oss 
församlingslägret även i år något att 
minnas, men framförallt något att 
fortsätta att fundera över inför både vår 
egen och församlingens framtid. Ett 
stort tack till alla er som lagt ner både 
tid och tankar på att planera 
församlingslägret; förhoppningsvis 
leder det till att vi kan träffas på det här 
viset även nästa höst.

Lena Bennet

Scoutläger
14 – 17 juni var scouterna på läger 
på Dammen i Tvärred.  Tillsammans 
med våra ledare var vi ca 16 – 18 st 
från Brämhult.
Övriga kårer som deltog var från  
Blidsberg, Falköping, Gunntorp, 
Timmele, Tvärred, Ulricehamn och 
Hökerum.

.. utav världens 
48 miljoner scouter 
var ca 16 – 18 st från 

Myråskyrkan  på 
scoutläger i sommar



Lägret hade temat ”De fyra elementen”, Jord, luft, vatten 
och eld.

Brämhult hade hand om stationer med vatten. Där skulle 
skulle scouterna bl a förflytta vatten genom att 
sätta/hålla ihop rör, såpabandy.

En annan station gick ut på att man skulle klara att stå på 
så långt avstånd som möjligt och kasata vattenballonger 
utan att de gick sönder. Denna station avslutades med att 
deltagarna fick kasta ballonger på ledarna vilket 
uppskattades av scouterna.   

Elin Johansson

En scoutledare trogen köket....

Dags för lägerbål....



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:
Elin Johansson    0704 – 14 96 14

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    0705 - 95 85 08

Tonår
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar    19.00 – 22.00
Kontaktpersoner:
Elin Johansson   0704 - 14 96 14
Tommy Holmberg   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
tommyholmberg3@gmail.com

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

På                                                
www.myraskyrkan.se/smu.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.


