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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 onsdagen den 
15 november

Guds  härlighet  i  skapelsen

Jag talar ständigt till dig. Min natur är att 
kommunicera även fast jag inte alltid gör det med 
ord. Jag skapar vackra solnedgångar, dag efter dag 
efter dag. Jag talar genom dina älskades ansikten 
och röster. Jag låter vinden smeka din kind. Jag talar 
stilla i djupet av din själ, där jag har min boning.

Du kan finna mig i varje ögonblick när du har ögon 
som ser och öron som hör. Be min Ande att skärpa 
din andliga syn och hörsel. Jag gläder mig varje 
gång du upptäcker min närvaro. Öva dig i att se  och 
höra mig under tysta stunder. Så småningom kom-
mer du att finna mig i fler och fler ting. Du ska söka 
mig och du ska finna mig, om du söker mig av hela 
ditt hjärta.

Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.
Dag talar till dag därom
och natt undervisar natt.
Ps 19:2-3

mailto:rebecka@myraskyrkan.se
mailto:johansson_elin@live.com
mailto:urban@abacus.cc
mailto:stig241943@telia.com
mailto:rebecka@myraskyrkan.se
mailto:johansson_elin@live.com
mailto:urban@abacus.cc
mailto:stig241943@telia.com
mailto:gbg.gustavsson@gmail.com


Att ha något gemensamt

Det betyder mycket för oss när vi har något gemensamt med en 
annan människa. Att uppleva att jag delar en erfarenhet, ett 
intresse eller något annat med en person jag möter ger det mötet 
en ytterligare dimension. Vi som samlas i Myråskyrkan har vår 
tro på Jesus gemensamt. Till det yttre kan det vara små eller stora 
saker som skiljer oss åt, men den ytterligare dimensionen i vår 
gemenskap är just tron på Jesus.
 
Här nedan följer en beskrivning av något som kan ge oss ännu 
mer av det där gemensamma i mötet med varandra. Att kunna 
dela tankar kring det vi läst och funderat över, i vetskapen om att 
flera andra har läst och funderat över samma sak. Hur vi i 
Myråskyrkan mer konkret kommer att ta oss an Markusåret har 
vi inte bestämt, men vi finns med i det tillsammans med hela 
Equmeniakyrkan. 
Välkommen med att under året läsa Markusevangeliet och möta 
Jesus tillsammans!

                           Rebecka Benjaminsson Larsson

  
 

Markusåret

Under läsåret 2017/2018 firar Equmeniakyrkan det som man 
kallar Markusåret. Det innebär att kyrkan och dess församlingar 
och medlemmar kommer att läsa, gestalta och upptäcka Jesus 
tillsammans med Markus. På Equmeniakyrkans hemsida 
uttrycks det ”Vi kommer att sjunga, vandra och – varför inte – 
brodera med Markus. Bara fantasin sätter gränser.”  Den 
Markus det handlar om är evangelisten Markus och det är alltså 
Markusevangeliet som kommer att fokuseras under det här året.
 
Markusevangeliet är Bibelns äldsta och kortaste evangelium. 
Koncentrerat berättas det glada budskapet om Jesus – så som 
det berättades av de första lärjungarna och så som det än idag 
är relevant för oss. Är man en ovan Bibelläsare är Markus-
evangeliet bra att börja med, bra att doppa tårna i och bra för 
att få en känsla av vad det handlar om. Är man en van Bibel-
läsare är Markusevangeliet ypperligt för en djupdykning och 
ett mer noggrant läsande.

Inför Markusåret har det skrivits en bok Markus runt på 90 
dagar och den innehåller reflektioner kring Markusevangeliets 
90 bibelavsnitt. De som skrivit boken är alla med i Equmenia-
kyrkan eller Equmenia och de är ungdomsledare, barn, 
församlingsmedlemmar, diakoner, missionsarbetare och 
pastorer som delar tro och tankar kring det som står i 
Markusevangeliet. Vi har beställt ett antal sådana böcker till 
Myråskyrkan – är du intresserad av en så kontakta Rebecka.



– Det känns som om 
jag fått en familj till

När Fredrik Englund efter sitt sista fängelse-
straff fick möjlighet att under en kort tid få 
bo i kyrkans lägenhet, fick han inte bara en 
bostad utan också nya vänner. Att för-
samlingen tog emot honom, gjorde att han 
kunde bryta med sina gamla kontakter och 
leva på ett helt annat sätt än tidigare.

Fredrik är helt öppen om sin uppväxt och 
hur han blev utsatt för misshandel och över-
grepp i familjen. En del saker är svåra att 
berätta, men han vill göra det ändå för att 
visa hur Gud hjälpt honom ur en fruktans-
värd situation.

De allra första åren i Målsryd och på Hässleholmen   
var bra, säger Fredrik. Efter att hans mamma hittat en 
ny man hade han också ett bra år i Lysekil, där han 
också fick en lillasyster. 
De var när han efter något år fick ännu en ny styvfar 
som eländet började. Familjen flyttade till Uddevalla 
och Fredrik började skolan. Efter ett tag blev det jobb-
igt hemma, om inte annat var det jobbigt att bo fyra 
personer i en liten etta, berättar Fredrik. Han märkte   
att mamma inte mådde bra och i skolan gick det allt 
sämre. Familjen flyttade runt och själv fick han ibland 
byta skola flera gånger per termin. När mamma under 
en period var inlagd på sjukhuset började styvpappan 
misshandla både honom och systern. En misshandel  
som snart övergick till sexuella övergrepp. 

Styvfadern blev så småningom dömd till fängelse,   
men Fredrik mådde naturligtvis inte bra, bland annat 
anklagade han i flera år sin mamma för att inte ha hin-
drat misshandeln. Nu kan han förstå att även hon var 
utsatt på flera olika sätt och idag har de en bra relation. 

Resultaten för Fredriks del blev en högstadietid med 
droger, kriminalitet och institutionsvistelser. Han upp-
levde både dåliga familjehem och en fantastisk institu-
tion, Snäppan i Trollhättan, som räddade hans skol-
gång. Ändå hamnade han i fortsatt dåligt sällskap när 
han väl var tillbaka i Borås, med flera fängelsestraff 
som följd.

Fredrik har hur många berättelser som helst om den här 
tiden, men vi hoppar ändå till det som kom att bli hans 
sista fängelsevistelse.  Det började redan med att han, 
som så många gånger förr, satt isolerad i häktet. Som 
alltid låg där en röd liten bok; aldrig tidigare hade han

ens brytt sig om att öppna den bibeln. När han nu 
ändå bestämde sig för att se om det kanske var 
någonting, upptäckte han snart att han faktiskt kände 
igen sig. Saker som hänt för flera tusen år sedan 
skulle kunna vara tagna ur hans eget liv idag.

Fredrik ägnade snart all sin tid till att läsa och valde 
bort alla möjligheter till umgänge med andra. Detta 
så till den grad att personalen blev oroliga för att han 
mådde så illa att de skickade honom till häktespsy-
kologen. När han där berättade att han inte alls var 
ensam, han hade ju Gud, fick han istället prata med 
en pastor. Samtalen gjorde inte att han valde Gud 
fullt ut, det var bibeln som var viktig för honom. 
Samtidigt började det hända märkliga saker. Två 
nätter vaknade han av att han tyckte sig höra en röst 
i cellen. Fredrik kände att han kanske började bli 
tokig på riktigt, men bad i alla fall att få prata med 
pastorn, som svarade att han var övertygad om att 
det var Gud som ville säga honom någonting; att 
Gud hade en plan för honom. Då trodde Fredrik att 
det var pastorn som var tokig, trodde på honom 
gjorde han i alla fall inte.

I det här läget blev Fredrik förflyttad till ett nytt 
häkte, men fortsatte att prata med pastorn där. Han 
började också längta efter sin mamma som han inte 
hade haft någon kontakt med på flera år, vilket han 
också tog upp i sina samtal. Även den här pastorn sa 
att han trodde att Gud hade en särskild plan för 
Fredrik. De pratade mycket om detta och bad ofta 
tillsammans.  

En dag efter att de bett ihop sa pastorn att han kände



att det var en bra dag; att något livsavgörande skulle 
hända honom. När Fredrik sedan kom tillbaka till sin 
cell låg det ett långt brev från hans mamma på 
sängen. Ett brev där mamma hoppades att de kunde 
träffas igen.

I det ögonblicket kände Fredrik att det måste finnas 
någonting som är större än allt annat. Han började gå 
mer och mer på andakter när han väl fått sitt 
fängelsestraff. Efter ett tag var han också med om en 
tredagars retreat. Vid en andakt hände då något som 
blev helt avgörande för honom. Pastorn gick fram 
och tände ett ljus som han satte i ljusbäraren. Fredrik 
gjorde likadant. Efter en stund såg han från sin plats i 
bänken hur de båda ljusen plötsligt började böja sig 
mot varandra. Ingen förstod hur det kunde hända. 
Fredrik tog det som ett tecken och slutade tvivla. Två 
veckor senare tog han emot Gud och lät vuxendöpa 
sig på anstalten.

Fredrik berättar att det bara var för honom att kapi-
tulera helt och hållet. Det fanns inga alternativ. Han 
bestämde sig för att ta reda på vad Gud ville med 
honom. Och han bestämde sig för att leva helt 
drogfritt. I fyra och ett halvt år har han nu levt ett helt 
nytt och annorlunda liv.

Det har, säger Fredrik samtidigt, inte varit helt lätt att 
så helt ändra på sitt liv. Det hade aldrig gått utan all 
hjälp, både från Gud och från alla fantastiska 
människor i Myråskyrkan. 

Alla andra gånger Fredrik avtjänat sina straff har han 
alltid haft sina gamla kompisar att gå tillbaka till. 
Den här gången visste han inte var han skulle ta 
vägen. De 560:- han hade på fickan, räckte till två 
nätter på vandrarhem i Borås. När han berättade detta 
för Tommy Holmberg, som han träffat flera gånger 
tidigare, ordnade Tommy så att han tillfälligt fick bo i 
Myråskyrkans lägenhet. Under de månader han 
bodde där började han sakta men säkert lära känna en 
del av församlingsmedlemmarna. Han hade också 
fått tillbaka sin relation med sin mamma. Trots detta 
kände han sig också ensam och vacklande samtidigt 
som han hade tron på bibeln och tron på bönen. Han 
visste att den som ber skall få.

Ändå fanns det jobbiga tankar om framtiden. Skall 
mitt liv verkligen vara så här? Tre gånger under den 
här tiden orkade han inte, utan bestämde sig för att 
åka ner till stan och köpa sig några öl. Det var, säger 
han, helt planerade återfall. Två av gångerna kom 
Tommy i sista stund och frågade vart han var på väg. 
Den tredje gången var det hans mamma som 
”råkade” komma. Då gav han definitivt upp. Det är 
ingen idé att planera något som man inte klarar av att 
genomföra. Det måste finnas en starkare kraft som 
ser till att man följer den väg man faktiskt bestämt 
sig för. Gud är så mycket starkare än vi människor.

Idag menar Fredrik att han har det bra även om han 
får kämpa varje dag för att kunna gå vidare i livet. 
Han bor i en lägenhet tillsammans med en av sina 
söner och han får en allt bättre relation med sin 
mamma. Kyrkan och församlingen är samtidigt en 
grundpelare som betyder nästan allt. Gudstjänsterna, 
värdgruppen och husförsamlingen; Ingemar och 
Gull-Britt har nästan blivit som extraföräldrar för 
mig, säger Fredrik. De stöttar när det behövs och 
fångar upp mig när jag inte mår bra. Det är fantastiskt 
att de finns för mig idag, fortsätter han. För alla skall 
veta att de behövs. Utan ett fungerande nätverk och 
alla fantastiska församlingsmedlemmar vet ingen hur 
jag hade haft det idag, avslutar Fredrik.
                                                                 Jan Bennet

”I det ögon-
blicket 
kände jag 
att det måste 
finnas något 
som är 
större än 
allt annat”



Äkta människor!

Med en viss genans måste jag erkänna att jag nyligen fastnat i en TV serie, Med en viss genans måste jag erkänna att jag nyligen fastnat i en TV serie, 
dessutom av något tvivelaktig karaktär. Ett dating program.  ”Tro hopp och kärlek” dessutom av något tvivelaktig karaktär. Ett dating program.  ”Tro hopp och kärlek” 
som skildrar människor inom kyrkas värld som söker efter en partner. som skildrar människor inom kyrkas värld som söker efter en partner. 

Mina fördomar till trots möts jag av befriande äkta människor. Inte tillrättalagda Mina fördomar till trots möts jag av befriande äkta människor. Inte tillrättalagda 
perfekta modedockor som vi ofta möter TV program av likdanande karaktär, utan perfekta modedockor som vi ofta möter TV program av likdanande karaktär, utan 
riktiga och äkta människor. Som öppet och trovärdigt beskriver sin längtan efter riktiga och äkta människor. Som öppet och trovärdigt beskriver sin längtan efter 
kärlek och någon att dela livet med. Jag kan inte låta bli att beundra deltagarna kärlek och någon att dela livet med. Jag kan inte låta bli att beundra deltagarna 
som utlämnar sig själva i sitt sökande efter meningsfulla möten.som utlämnar sig själva i sitt sökande efter meningsfulla möten.
  
Om vi inte vågar, vad händer då? Om vi inte utlämnar oss själva ibland för en Om vi inte vågar, vad händer då? Om vi inte utlämnar oss själva ibland för en 
annan människa hur skulle vi då kunna bygga nära och trovärdiga relationer? annan människa hur skulle vi då kunna bygga nära och trovärdiga relationer? 
Jag tror att det i varje människa finns en längtan att bli sedd och förstådd utan Jag tror att det i varje människa finns en längtan att bli sedd och förstådd utan 
förbilhåll och masker. En längtan efter att vara äkta och att möta anda äkta förbilhåll och masker. En längtan efter att vara äkta och att möta anda äkta 
människor.människor.

Ibland kan vi hamna i situationer när någon anförtror sig till en, delar något Ibland kan vi hamna i situationer när någon anförtror sig till en, delar något 
personligt, öppnar en dörr till ett inre rum.  Vilken glädje att få ta emot och för-personligt, öppnar en dörr till ett inre rum.  Vilken glädje att få ta emot och för-
valta någons tillit och förtroende.  Kanske borde vi vara lite modigare, dela lite valta någons tillit och förtroende.  Kanske borde vi vara lite modigare, dela lite 
mer, våga sätta ord på vår längtan och våra behov så som prästerna i TV mer, våga sätta ord på vår längtan och våra behov så som prästerna i TV 
programmet. programmet. 

Många skulle nog föredra att göra detta på ett mer privat plan än i ett TV program. Många skulle nog föredra att göra detta på ett mer privat plan än i ett TV program. 
Men hade inte deltagarna i detta program vågat visa sin öppenhet och frimodighet Men hade inte deltagarna i detta program vågat visa sin öppenhet och frimodighet 
hur skulle vi då inspireras av deras äkthet. hur skulle vi då inspireras av deras äkthet. 

Jag tänker att följa prästen Björn från Stockholm och kandidaten Lina från Båraryd Jag tänker att följa prästen Björn från Stockholm och kandidaten Lina från Båraryd 
på deras väg mot kärleken. Och jag hoppas att de kan inspirera många människor på deras väg mot kärleken. Och jag hoppas att de kan inspirera många människor 
på sin resa. Att våga vara personliga, spontana och tillitsfulla personligheter. på sin resa. Att våga vara personliga, spontana och tillitsfulla personligheter. 
Världen behöver riktiga människor, äkta människor!Världen behöver riktiga människor, äkta människor!

Jenny Petrén



 

          

          

Frukostsamling 25 november

Lördag 25 november kl. 9 möts vi återigen till 
en frukostsamling. Vi får dela gemenskapen 
kring frukostbordet och därefter lyssna till 
Andreas Abrahamsson, som kommer tillbaka 
till oss för att fortsätta inspirera och utmana 
oss.

Sångkväll i Allhelgona-tid

Söndag 5 november kl. 18 bjuder vi in till sång-
kväll i Myråskyrkan. Det är ett samarrangemang 
med Hembygdsföreningen i Brämhult och vi får 
tillsammans lyssna till och sjunga med i våra 
psalmer och läsarsånger. 

Önskesångsgudstjänst

Söndag 12 november kommer gudstjänsten att återigen 
formas utifrån de sånger vi gärna sjunger eller lyssnar 
till. Vilken sång vill du ha med i den gudstjänsten? Har 
du en sång på CD/Spotify som du vill att vi lyssnar till i 
gudstjänsten? Vill du att vi sjunger din favoritpsalm? 
Vill du sjunga en sång för oss eller vill du höra någon 
annan sjunga en speciell sång? Om du också vill säga 
något och dela med dig av ett vittnesbörd i anslutning 
till din sång är det mer än välkommet. Tillsammans gör 
vi en gudstjänst fylld av sång och musik!
Meddela Rebecka dina önskemål i god tid före 
gudstjänsten. 



Oktober
Söndagen den 1
Änglarna, Ev Joh 1:47-51, GT 1 Mos 28:10-17,
Ep Upp 5:11-14
10.00 Equmeniagudstjänst

Tisdagen den 3
18.00-20.00  Stick- & handarbetscafé

Torsdagen den 5
19.00-20.00  Bön

Söndagen den 8
Lovsång,Ev Luk 19:27-40, GT Vish 7:15-22,
(Jes 12:1-2), Ep Kol 3:16-17
10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Kören

Fredagen den 13
12.00 Andakt med nattvard

Söndagen den 15
Att lyssna i tro, Ev Matt 13:44-46,             
GT Ordsp 8:32-36, Ep Apg 5:27-29
10.00 Gösta Moberg

Sång:Mika och Maarit Sauvolainen

Tisdagen den 17
15.00 Dagledigsamling med 

Lennart Johansson, Timmele 
som sjunger och spelar

18.00-20.00  Stick- & handarbetscafé

Torsdagen den 19
19.00-20.00  Bön

Lördagen den 21
15.00 Årsmöte

Söndagen den 22
Trons kraft, Ev Mark 2:1-12, GT Jos 2:1-15, 
Ep Hebr 11:29-33
10.00 Årshögtid med nattvard

Rebecka B Larsson
Sång: Kören

 

Söndagen den 29
Att lev tillsammans, Ev Matt 13:53-57, 
GT 1 Mos 18:1-8, Ep 2 Tim 1:3-5
10.00 Svante Björkqvist

Tisdagen den 31
18.00-20.00  Stick- & handarbetscafé

November
Torsdagen den 2
19.00-20.00  Bön

Lördagen den 4
10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Catarina Hernström-Benjaminsson

Söndagen den 5
18.00 Sångkväll tillsammans med 

Hembygdsföreningen, Rebecka B 
Larsson, Sång: Kören med  flera

Tisdagen den 7
15.00 RPG i Korskyrkan, ”Sånger till glädje 

och tröst”, Inger och Hans Andersson, 
Värnamo

Fredagen den 10
12.00 Nattvardsandakt

Söndagen den 12
Frälsningen, Ev Joh 12: 35-43, GT Jes 2:2-5
Ep 2 Petr 1:2-8
10.00 Önskesångsgudstjänst

Rebecka B Larsson

Tisdagen den 14
18.00-20.00  Stick- & handarbetscafé

Torsdagen den 16
19.00-20.00  Bön

Söndagen den 19
Vaksamhet och väntan, Ev Luk 17:20-30, 
GT Amos 8:9-12, Ep Fil 3:20-4:1
10.00 Beril Carmesund

Sång: Myrås Gospel

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar



Lördagen den 25

09.00 Frukostsamling med
Andreas Abrahamsson

Söndagen den 26
Kristi återkomst, Ev Matt 13:47-50
GT Hes 47:6-12, Ep 1 Kor 15:22-28
10.00 Nattvardsgudstjänst 

Rebecka B Larsson 
Sång: Malin Andreasson

Tisdagen den 28
18.00-20.00  Stick- & handarbetscafé

Torsdagen den 30
19.00 – 20.00 Bön

December
Lördagen den 2
17.00 Konsert med Myråsgospel
          Servering

Söndagen den 3
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, 
GT Sak 9:9-10, Ep Rom 13:11-14
10.00 Första adventsgudstjänst

Rebecka B Larsson
Sång: Kören

Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

 Måndagar
 19.30 – 21.00 Kören övar jämn vecka

 Onsdagar
 10.00  Herrpromenad med fikastund

 19.00-21.00 Myrås Gospel övar varje vecka

 Torsdagar
 10.00  Dampromenad med fikastund

          
Söndagsskola 2.0 !!

I höst kommer vi inte att ha söndagsskola som 
ni är vana vid!

Vi ska träffa kompisar, drama, leka, sjunga, 
baka och givetvis lär vi känna Jesus!

Alla som är mellan 0-43 år och inte orkar sitta 
på hela gudstjänsten ses 8/10 och 12/11.

OBS! Vad vill DU göra? Säg det till mig så 
ska vi försöka göra det så bra vi kan!

Eller har du ett bättre namn än söndagsskola? 
Säg till mig!

Hoppas verkligen vi ses den 8/10!

Elin Johansson 

          

KONSERT
med

Myrås Gospel & Lerum Gospel

   på Dergårdsteatern i Lerum

Lördagen den 14 oktober kl 18.00

Kontakta Carolina Riise 0738-16 12 22
för biljett.

Biljettpris: 0-6 år gratis, 7-12 år 60 kr, 
vuxen 120 kr.



Vårutflykt för 
Myråskyrkans daglediga

Den  30 maj, en regnig dag, var det åter 
dags för vårterminens avslutande utflykt. 
Denna gången var vi 16 deltagare. Resan 
gick till trakten av Herrljunga, närmare 
bestämt till Hudene där vi besökte Lill-
PuttLand. Anläggningens ägare, Lill-Marie 
Boström, tog emot oss med förmidagskaffe 
och berättade för oss om hur hon byggt upp 
detta LillPuttLand bestående av modeller av 
kända byggnader, t ex Borås gamla teater 
och de gamla husen i Åsle Tå. Utformandet 
av byggnaderna hade skett efter foton av 
originalet. Ett imponerande hantverk med 
flera komplicerade konstruktioner som hon 
till största delen utfört själv. 

Efter en rundvandring bland de små husen 
med tillhörande fotografering var det dags 
att åka vidare till Trollabo Kvarn där vi 
skulle äta lunch. Det är fantastiskt med 
människans uppfinningsrikedom. Här har 
man byggt om en gammal kvarnbyggnad 
till en mysig och med tiden också populär 
restaurang. Lunchen smakade förträffligt 
och vi fick även höra något om kvarnens 
historia, berättat av restaurangägaren. Som 
restaurang hade kvarnen fungerat sedan 
1996. 



Så for vi vidare till resans tredje och sista mål, 
Fåglavik, där vi besökte Elisabeth Hesselblads 
födelsehus. Vi guidades av husets ägare, Lisbeth 
Rothlin. Åren 1988-2008 bodde och verkade en 
holländsk konstnär, Jan van den Bergen, i huset 
vars interiör präglats av hans konst och 
inredning. Endast i en liten del av huset blir man 
påmind om att här har vårt senaste helgon bott. 
Elisabeth Hesselblad föddes i huset 1870 och 
bodde där ca 1 år med sina föräldrar, som då 
flyttade till Falun. Som vuxen emigrerade hon 
till Amerika där hon utbildade sej till sköterska 
och arbetade bland socialt utsatta i New York. 
Där kom Elisabeth i kontakt med katolska 
kyrkan. 1902 konverterade hon till katolicismen 
och flyttade därefter till Rom där hon fick en 
kallelse att tjäna Gud som Birgittasyster. Hon 
bodde i Birgittahuset vid Piazza Farnese där hon 
fick en uppenbarelse att återinföra Birgittinorden 
i Sverige, vilken försvann vid reformationen 
under 1500-talet. Elisabeth Hesselblad dog i 
Rom 1957. Med anledning av hennes livs-
gärning blev hon saligförklarad år 2000 och 

helgonförklarad år 2016. Som avslutning på 
dagen besökte vi Fåglaviks kapell, där vi 
möttes av en guide som berättade om kapellets 
historia. Kapellet byggdes 1894 på initiativ av 
ägaren till Fåglaviks  glasbruk. Bruket hade på 
den tiden 300 anställda och det var långt till 
närmaste kyrka. När brukets glasproduktion 
minskade och invånarantalet i Fåglavik sjönk, 
minskade även kapellets besökare. År 2010 
diskuterades om kapellet skulle finnas kvar, 
men man beslutade att bevara kapellet som då 
även var i behov av reparation.. Kapellet 
återinvigdes  år 2015. Utanför kapellet finns i 
dag en minnessten  till åminnelse  av Elisabeth 
Hesselblads saligförklaring år 2000. 
Nu det dags att vända hemåt efter en intressant 
och trevlig dag trots regnet.Ett stort tack till Er 
som arrangerade denna resa samt till Er som 
ställde Era bilar till förfogande. 

Hans Karlsson



Vi var ett glatt gäng med många barn och en hel del 
ungdomar som droppade in på Bobergsgården i van-
lig ordning fredag eftermiddag och kväll. Ganska 
snart var en samling goda pajer uppdukade tillsam-
mans med två stora salladsskålar. De avnjöts i lugn 
och ro medan vi tog tillfället i akt att kolla av hur de 
andra haft det sedan vi sågs sist.

Arbetsgruppen hade förberett allt väl. De hade fixat 
listor på allt vad som skulle göras under de närmaste 
dygnen; kökstjänsten var också rättvist fördelad. 
Skönt för oss andra att slippa tänka på vad vi behöv-
de göra, det var bara att hugga i.

När vi alla träffades lite senare hade rummen besökts 
och sängen, i alla fall min, blivit bäddad för natten. 
Närmast på programmet stod kvällens andakt. Tänk 
vilken ro vi kan få känna efter en hektisk vecka. 
Bara genom att vara tillsammans, samtala och 
lyssna.

Efter en god natts sömn fanns det frukost för alla. Vi 
bjöds till och med på nyplockade björnbär av Maria 
som varit uppe tidigt. Verkligen gott!

Andreas Abrahamsson hade samlingen före lunch. 
Gamla kända bibeltexter fick ett nytt liv och en ny 
vinkling. Hur många av oss har tänkt på att det sna-
rare är en släng av högmod att säga ”Inte kan väl 
jag?” Om vi har fått en uppgift att genomföra, är vi 
också rustade att klara den. I och med att vi sagt ja 
till Jesus har vi redan ”körkort”. Vi måste inte 
övningsköra med pastorn först. Andreas är en god 
talare som också kan konsten att utmana.

Spagetti och köttfärssås var en lunch som uppskatta-
des av alla. Även om inte solen lyste, var det varmt 
och skönt ute, dit många sökte sig med kaffet efteråt.

Rebecka hade planerat att alla skulle vara delaktiga i 
söndagens gudstjänst. Därför hade hon skrivit punk-
ter på whitebordtavlan inför lördagens eftermiddags-
pass. Alla deltagare i den sittningen utmanades att 
själva, eller tillsammans med andra, ta sig an upp-
gifter utifrån eget val. Vi var några stycken som 
enades om ett par sånger vi tyckte skulle finnas med 
och övade en stund. Andra valde att göra någonting 
själv. 

Brännbollsturnering och fotbollsmatch stod sen på 
programmet. Själv tog jag en vandring runt naturre-
servatet med ytterligare en Lena. Kaffet stod serve-
rat när vi kom hem, men flera av oss valde att gå ner 
och bada.

Efter badet femkamp med olika lagaktiviteter för alla 
åldrar. Precision, minne och koncentration, allt sattes 
på prov. Sen fanns det tid för mer mingel och prat 
medan kvällsmatsgruppen fixade hamburgare.

Lägerbålet hade vi inomhus, eftersom det drog ihop 
sig ute. Det var naturligtvis både sång och rop, följt 
av sketcher och tävlingar. Själv blev jag mer än för-
vånad när en av Carolines killar hämtade mig. Jag 
hörde att de tävlande skulle hämta ”en släkting”. I 
själva verket var det en som var över sextio, och ja, 
det kan jag absolut inte säga emot. Tonåringarna var 
utmärkta lekledare. Det hade de gjort förr.

Bobergsgården
välkomnade oss ännu en gång



Harald valde att läsa under gudstjänsten. Andreas fångade vårt intresse. Diskussionen fort-
satte vid kaffet och han fick många frågor efteråt.

Instrumentalmusik och Annakarins textläsning gav 
oss en stämningsfull avslutning på kvällen.

Regnet trummade på taken när vi sedan gick till 
sängs, men på söndag morgon var det inte så blött. 
Lite åska dock till frukost.

Gudstjänsten blev precis som Rebecka genom 
whiteboardtavlan önskat; en mix av innehåll, pre-
senterat av flera olika grupper och personer.

Vi avslutade gemenskapen med en god kyckling-
gryta. Nu är det dags att se fram emot nästa för-
samlingsläger, sista helgen i augusti 2018.

                                                          Lena Bennet

Kallt, men många vågade sig i ändå.

                                   Foto: Gull-Britt Byhlin

Två duktiga lekledare från konfagruppen, 
de hade helt klart vanan inne.

Stor koncentration vid stekbordet.



De sjöng: ”Det bästa år vi någonsin haft”

Redan för 1,5 år sedan började vi fundera och 
prata kring konfirmation läsåret 2016-2017. 
Det fanns flera i den åldern bland församlings-
barnen och i scout och tonår. Vi bjöd därför in 
till en informationsträff för att se hur stort 
intresset var. Mycket stort visade sig. Redan 
under infoträffen blev det klart att det kommer 
bli konfaläsning och datum för 
konfirmationshögtiden blev till och med 
bestämt. Vi landade på en grupp med 11 
konfirmander. Några som varit i kyrkan sen 
de föddes och några som aldrig satt sin fot i 
Myråskyrkan tidigare. Detta var verkligen 
något att se fram emot!

Vi började med övernattning lördag till söndag i september för ett år sedan. Vi lekte och lärde känna varandra 
och pratade om bibeln. Konfirmanderna tyckte vi pratade för lite om bibeln och frågade om vi inte skulle ha 
längre lektion. Riktigt bra start. På söndagen var det bibelutdelning på gudstjänsten.

Vi har sedan träffats några söndagar under året, ungefär en gång i månaden. Vi har börjat att vara med på 
gudstjänsten och sedan har vi haft lektioner på eftermiddagen. Vi började med att dela något som varit bra 
eller roligt och något som varit tråkigt eller jobbigt sedan sist vi sågs. Det är en styrka i en grupp att man kan 
dela både det som är bra och roligt i våra liv, men också det som är svårt. 

Vi har bla pratat om följande ämnen under året: bön, bibeln, julen, påsken, förlåtelse, fadern, anden, sonen, 
relationer och mycket mer. Sen har vi också fikat. Massor av fika!

Vi har varje träff  haft en andakt. Jag eller 
Rebecka har delat något. Vi har lyssnat på 
lovsång, tänt många ljus och fått chansen till 
förbön. Vissa av konfirmanderna sa uttryck-
ligen att andakten va det bästa med träffarna. 
Men även hos de som kanske inte sa det högt 
så kunde jag se att dessa stunder berörde. Att 
Gud va närvarande och berörde konfirman-
derna är det ingen tvekan om!

Konfirmanderna har också haft jobbiga 
stunder. Riktigt jobbiga. I alla fall om man 
ska tro konfirmanderna själva. Det är näm-
ligen så att de har haft vissa gudstjänster de 
ska gå på under året, t e x jul och påsk. 
Det är ett väldigt vanligt inslag i konfirma-
tionssammanhang. Men vi tänkte att ha med 
sig en bok och få en underskrift som bevis på 
att man verkligen varit på en gudstjänst var 
lite tråkigt och gammalmodigt. Så vi (okej, 
jag) kom på att istället för underskrift så ska 
konfirmanden ta en selfi med någon med-
verkande i gudstjänsten. 



För er som inte vet vad en selfi är så är det att man tar ett kort på sig själv med sin mobiltelefon, och ibland 
(som i detta fall) tillsammans med någon annan. Roligt tänkte vi, (och alla andra ungdomsledare/pastorer jag 
berättat det för också för den delen). Fruktansvärt pinsamt tyckte konfirmanderna. Visst, det gick väl bra så 
länge det var Rebecka som hade predikat här i Myråskyrkan. Men befann man sig på annan ort och behövde 
därför gå fram och prata med en pastor man inte kände – jättepinsamt!

I maj hade vi en lite längre övernattning i Equmeniakyrkan i Borgstena. Där gick vi tipspromenad i skogen, 
släpade soffor uppför trappan, hade andakt, hade undervisning, kollade på eurovision, frågade massa frågor i 
”frågelådan”- och självklart åt vi taco!

Lördagen den 10 Juni i år, dagen 
innan konfirmationshögtiden, bjöd vi 
in konfirmander och deras föräldrar 
och syskon till en liten fest i kyrkan. 
Det bjöds på taco (givetvis), tårta och 
underhållning. Vi hade tidigare sagt 
till konfirmanderna att vi ville att de 
gjorde något den kvällen, ett litet 
bidrag i någon form på några minuter. 
Döm om vår förvåning när det visade 
sig att de var en halvtimmes show de 
hade satt ihop. Med sketcher, täv-
lingar, frågesport och så avslutades 
det med att alla konfirmander sjöng 
en egenskriven sång. 
”Det bästa år vi någonsin haft ” sjöng 
dom. Och där satt jag med tårar i 
ögonen. 

Och med risk för att få tårar i ögonen igen så ska jag nu försöka uttrycka vad jag känner inför denna grupp. 
För det är faktiskt så att mina starkaste minnen och tankar kring denna grupp inte är taco. Det är heller inte 
frågan ”När blir det fika? Vad får vi för fika?” Mitt starkaste minne är heller inte pingis, fotboll på vägen eller 
bärande av soffor upp och ner för trappor mitt i natten. 
Min första association för denna grupp är en grupp med glädje. 
En grupp där alla får vara sig själva. 
En grupp som bryr sig om varandra och även oss ledare. 
En grupp där alla får växa, både som människor och i sin tro. 
Ungdomar som söker Gud och är nyfikna på livet. 
Energi, drivkraft, spontanitet, vilja är bara några ord som kan beskriva detta gäng.

Med risk för att verka tjatig, men 
jag har världens bästa jobb! 
Och att få hänga med detta gäng är 
absolut en av orsakerna till att jag 
säger det! Och så länge jag får 
fortsätta hänga med dessa 
underbara ungdomar så kommer jag 
fortsätta säga det!  

     Elin Johansson 



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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