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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 
14 november

Församlingsblad
Årgång 44

                           

                 

Evangeliet förändrade världen

”Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar 
och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när 
det har växt upp är det det största av alla köksväxter 
och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och 

bygger bo bland grenarna”. Matt 13:31-32

Vem kunde tro att det av 11 skräckslagna judar skulle bli 
världens största företag – men det är faktiskt faktum idag. 
Varje dag kommer 90 000 människor världen över till aktiv 
bekänd kristen tro.  Vi har aldrig varit så många kristna i 
världen i världshistorien  som just den här minuten! Tack för 
er entusiasm!  Men den här minuten är historisk bara en 
minut, för nästa minut är historisk igen. - då är det då som vi 
aldrig i världshistorien varit så många kristna som just den 
minuten.

9/10 av kyrkans växt har faktiskt skett under 1900-talet, 
9/10 av kyrkans växt under 1900-talet har skett efter 1945, 
9/10 av kyrkans växt efter 1945 har skett efter 1970. 
Majoriteten av kristna i världen idag är brunbränd. Världens 
till antalet mest kristna kontinent just nu är Latinamerika 
och blir om ett tiotal år Afrika – och kan sedan bli Asien när 
kinesiska, koreanska och indiska kristna tar ledningen.

Så den kristna kyrkan är världens största företag. När jag 
var missionär i Tanzania på 1980-talet fick jag frågan: 
”Vilket företag  jobbar du åt då? ” Då valde jag att svara lite 
kryptiskt: Jag jobbar för det största företaget i världen – 
kyrkan!” Och sedan brukade jag tillägga med glimten i ögat: 
”Och chefen är bra!”

Carl-Erik Sahlberg                         
 ur boken ” Allt det goda                 

vi har i Kristus”                       
utgiven på Semnos förlag

   

Från och med oktober 2019 
ges församlingsbladet ut som 
en periodisk skrift och om-
fattas därmed av utgivnings-
bevis och ansvarig utgivare.
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Gud, ge mig sinnesro 

att acceptera det jag inte kan förändra, 

mod att förändra det jag kan 

och förstånd att inse skillnaden. 

Hjälp mig att leva en dag i taget, 

att glädjas åt ett ögonblick i sänder 

och att acceptera motgångar som en väg 

till frid. 

Hjälp mig att – på samma sätt som Du – ta 

denna syndiga värld precis som den är,

inte så som jag önskar att den skulle vara, 

och att lita på att Du gör allt väl 

om jag överlåter mig åt Din vilja. 

Ge mig nåden att få leva någorlunda 

lycklig i detta livet – 

och i fullkomlig salighet tillsammans med 

Dig i det tillkommande. 

Amen 

                                                  Johanna Lindar

Efter en ovanlig vår och sommar har nu hösten 
kommit. Det är något visst med hösten, tycker 
jag. Lugnet som sänker sig över naturen i takt 
med att dagarna blir allt kortare och växtlig-
heten går in i vintervila, gör även mig lugn. Men 
den här hösten verkar bli rätt ovanlig, den också. 
Även om vi nu äntligen firar gudstjänst igen i 
vår kyrka, så gör vi det på nya sätt. Vi undviker 
att ta i hand, håller avstånd till varandra, och 
handspriten har blivit en ständig följeslagare. Vi 
gör det lilla vi kan för att kontrollera det som 
egentligen ligger bortom vår kontroll. 

Inte mycket är som vanligt i världen, men hösten 
har kommit än en gång, precis som den alltid 
gör. Det finns en vila i skapelsens gång. Det är 
inget vi kan kontrollera, det bara sker. Efter 
vinter – vår, efter vår – sommar, efter sommar – 
höst. Så går åren, tiden, livet vidare.

Många känner till ”sinnesrobönen”, som bland 
annat används inom tolvstegsrörelsen. Härom-
dagen hittade jag denna, något längre version. 
Ursprunget till bönen tycks vara omtvistat men 
den tillskrivs ofta teologen Reinhold Niebuhr, 
här i översättning av Larsåke W Persson. Kanske 
kan denna bön få vara till hjälp i en tid av 
kontrollförlust, som en påminnelse om att allting 
ytterst vilar i Guds händer. 

””Det är något visst med hösten, 

tycker jag. Lugnet som sänker sig 
över naturen i takt med att dagarna 
blir allt kortare och växtligheten går 
in i vintervila. Men den här hösten 

verkar bli rätt ovanlig…. ””



Jag blev glad när 
man sa till mig, kom 
vi skall gå till 
Herrens tempel

Att Gud aldrig är långt borta, att han alltid är när-
varande, var ett av de teman som ofta återkom under 
både Johanna Lindars predikan och resten av den 
församlingsdag som följde efter gudstjänsten.

Temat för just den här söndagen var annars med-
människan; vår omsorg om varandra, och vårt be-
hov av varandra. Hur vi ensamma, och tillsammans, 
klarar av att bevara hoppet när det verkar som om 
allt hopp är ute, eller borde vara ute.

Johanna pratade om vad som driver oss att inte ge 
upp, att visa medmänsklighet, att behandla andra 
som vi själva skulle vilja bli behandlade. Viljan att 

Med de orden från Psaltaren väl-
komnade vår pastor oss tillbaka till 
kyrkan i den första gudstjänsten på 
länge, där alla kunde träffas tillsam-
mans igen.

Tillsammans fick vi vara hela dagen, 
efter gudstjänsten fanns möjligheter 
till aktiviteter för både ung och gam-
mal.

”Det lilla ljus jag har…” Hela familjen Lindar del-
tog i församlingens tillsammansdag. Här sjunger 
Johanna, John och Betty barnsånger ihop. 

Under gudstjänsten introducerade Johanna, vad hon 
kallade för sin största bibel. Med hjälp av den kan 
hon illustrera bibelns berättelser på ett lättfattligt 
sätt. Den här gången handlade det om hur Jeremia 
blev kastad i en brunn.

De sånger Birgitta Felle tränade in med barn och 
föräldrar under dagen, fick vi andra sedan höra vid 
dagens avslutning.

visa medmänsklighet, att ställa upp för varandra är 
djupt rotad i oss. Jesus sammanfattar detta i det vi 
kallar för den gyllene regeln:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det 
skall ni också göra för dem.    

Det handlar, fortsätter Johanna, om medmänsklighet, 
och om hopp. Vi brukar ju säga att så länge det finns 
liv, finns det hopp. Men den kristna tron bär på ett 
hopp som sträcker sig ännu längre, bortom döden. 
Det gör oss till ”hoppbärare”. Med hjälp av Guds 
kärlek, förlåtelse och nåd kan vi dessutom förmedla 
vårt hopp till andra.

Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet 
   och ihärdiga i bönen.     Rom 12:12



Under hela dagen var det medhavd 
matsäck som gällde

Att sprida ut sig och hålla avstånd var församlingen (stundtals) riktigt bra 
på.. Framförallt under den del av programmet som vi fick vara utomhus.

Till dem som inte ville träna in barnvisor hade Jenny Petrén satt ihop en 
TANKEPROMENAD

Fem frågor för var och en att fundera över, för tanke och reflektion. 
Frågor som det går lika bra att fundera över hemma. Det gäller att vara 
ärlig mot sig själv, och vara öppen för vad frågorna kan ge för tankar, 
idéer känslor, eller på annat sätt påverkar dig. Det handlar om en tyst 
kommunikation, ett interpersonellt samtal med dig själv. 

 
 Vanor påverkar våra liv regelbundet 

och på många sätt. Vilka vanor i ditt 
liv är föredömliga, för dig och för 
andra? Vilka vanor är inte det?

 
 Allt vi säger och gör, omedvetet och 

medvetet, uppfattas på olika sätt av 
andra. På vilket sätt påverkar 
du andra? Hur kommer det sig?

 
 Det finns ofta en anledning till vilka 

vi umgås med och i vilka samman-
hang vi trivs. Med vilka människor 
och i vilka sammanhang trivs du? 
Hur kommer det sig tror du? 

 
 

Att vara ett föredöme handlar om att 
gå före och visa vägen, det ska vi alla 
vara för varandra.  Vissa personer har 
en särskild förmåga att leda, vägleda, 
organisera och påverka andra. Har du 
den förmågan? Hur använder du den 
på bästa sätt?

Johannas funderingar under guds-
tjänsten om vårt behov av varan- 
dra blev tydligt under resten av 
församlingsdagen. Att hålla dis-
tans till varandra är lätt att säga, 
men svårare att leva upp till.          

– Underbart att se dig igen!
– Det var länge sen! 
– Hur har din sommar varit?         

Många frågor som det var svårt 
att ställa på en meters avstånd. 
Men efter att var och en avslutat 
sin egen medhavda fika, lyckades 
Jenny få oss att fundera över oss 
själva under en i alla fall inled-
ningsvis tyst promenad runt kyrk-
an.                                                   

Lite annorlunda formulerade fråg-
or som tål att funderas över oftare 
än vi nog gör. Det är ibland lättare 
att tänka på hur andra är, än vad 
vi själva ger för budskap till 
omgivningen.                                 

Frågorna ledde till en hel del 
diskussioner ute på gräsmattan, 
där solen dessutom bestämt sig 
för att titta fram.                             

Sista ordet fick ändå Betty som 
inte ville komma med på avslut-
ningen:                                            

 ̶̶ Jag vill fortsätta att leka. Det är 
så roligt att vara i kyrkan igen! 

 Jan Bennet

Foto: Ellinor Andreasson 

Människor formar 
varandra. Vilka 
personer i ditt liv 
har format dig på 
ett positivt sätt?



Oktober

Lördagen den 3 
09.00 Boråsmötet 2020
          i Bodakykan, se vidare på 
          www.borasmotet.se

Söndagen den 4
Änglarna, Ev Joh 1:47-51, Upp 12:7-12, 
GT 1 Mos 28:10-17, Ep Upp 5:11-14, 
Ps 103:19-22
10.00 Gudstjänst

Gunilla Eliasson
Johanna Lindar

Ca 11.00 – 14.00
Lotter och försäljning i församlingsvåningen
till förmån för missionen 

Torsdagen den 8
18.00 equmenias årsmöte

Söndagen den 11
Lovsång, Ev Luk 19:37-40, GT Vish 7:15-22,  
Jes 12:1-2, Ep Kol 3:16-17, Ps 65:9-14
10.00 Gudstjänst

Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle

Lördagen den 17

15.00 Församlingens årsmöte

Söndagen den 18
Trons kraft, Ev Mark 2:1-12, GT Jos 2:1-15,
Ep Heb 11:29-33, Ps 73:23-26
10.00 Årshögtid med nattvard

Johanna Lindar
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle,
Mattias & Ellinor Andréasson

Torsdagen den 22
19.00 – 20.30 Tro & Liv, bibelsamtal utifrån 

söndagens texter i kyrkoåret

November

Söndagen den 8
Frälsningen, Ev Joh 12:35-43, GT Jes 2:2-5,
Ep 2 Pet 1:2-8, Ps 62:10-13
10.00 Gudstjänst

Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 15
Vaksamhet och väntan, Ev Luk 17:20-30, 
GT Am 8:9-12, Ep Fil 3:20-4:1, Ps 139:1-18
10.00 Nattvardsgudstjänst

Christian Kastö
Musik: Familjen Petrén

Söndagen den 22
Kristi återkomst, Ev Matt 13:47-50, 
GT Hes 47:6-12, Ep 1 Kor 15:22-28, 
Ps 102:26-29
10.00  Gudstjänst

Christian Kastö
Sång :Catarina Hernström-Benjaminsson

Söndagen den 29
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, GT Sak 9:9-10,
Ep Rom 13:11-14, Ps 24
10.00 Adventsgudstjänst

Marianne Wiman
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle,
Mattias & Ellinor Andréasson

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

      

Lördagen den 31
Helgonen, Ev Luk 6:20-26. GT 5 Mos 34:1-5,
Ep Hebr 12:22-24, GT Ps 126
10.00 Alla helgons dag

Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång:Stig Arvidsson

Söndag den 25
Att leva tillsammans, Ev Matt 13:53-57, 
1 Mos 18:1-8, GT Tob 10:7-13, Ep 2 Tim 1:3-5
Ps 68:5-7
10.00 Gudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Birgit Hultgren

http://www.borasmotet.se/


    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

        

  

Onsdagar

10.00   Promenad och fika för herrar

Torsdagar

10.00   Promenad med fika för damer 

  Torsdagar – jämn vecka
  19.00  BÖN i hemmen 

  Vill du vara med, ta kontakt  med   
Gull-Britt Byhlin

December 
Söndagen den 6 
Guds rike är nära, Ev Luk 21:25-36, 
GT Mika 4:1-4, Ep Rom 15:4-7, Ps 85:9-14
10.00 Gudstjänst

Harald Eidering
Sång: Elin Wikström och Stina Gral

        

  

Stickcafé

Tisdagar 18.00 i ojämn vecka.

Medtag egen fika



När jag bad Christian Kastö välja plats för vårt 
samtal blev det på Tant Grön.  Ett café som det visa-
de sig att han ofta använder vid vad han kallar lång-
luncher. Ofta med spännande samtal som följd.

var hans första anställningar inom Missions-
förbundet och Equmeniakyrkan. Det har varit en 
spännande resa att hoppa lite fram och tillbaka 
mellan olika samfund, säger Christian. Att vara 
borta från ett samfund och återvända efter ett 
antal år, gör att utveckling och förändring syns 
extra tydligt.

Rollen som pastor har inte hela tiden varit helt 
självklar för honom. Under ungdomsåren var han 
aktiv i politiken, bland annat som distrikts-
ordförande för KDU i Östergötland. Samtidigt 
kom han till en punkt där han insåg att det inte 
gick att kombinera rollen som predikant och 
politiker. Ingen skulle kunna anklaga honom för 
att stå i predikstolen och hävda att det som kristen 
är bäst att rösta på ett visst parti. Idag tvekar han 
inte på att han gjorde rätt val. Särskilt som han 
tycker sig se att KD idag medvetet fjärmar sig 
från sin bakgrund.

Om framtiden är Christian inte helt klar. Han vet 
inte riktigt var han står idag. Han trivs med sitt 
arbete med unga vuxna på en gruppbostad i 
Fristad men känner fortfarande en dragning 
tillbaka till kyrkan. Att predika är hans ”passion 
och gåva”, som han uttrycker det. Å andra sidan

Christian Kastö

Predikan är 
min passion 
och gåva

För mig blev det verkligen ett spännande samtal.
Under drygt två timmar gav han mig mycket att 
tänka på. Och mycket av sig själv. Jag var tvungen 
att påminna honom om att jag bara fått två sidor av 
Gun-Britt att disponera i Församlingsbladet.

Dessutom lyckades han med att under sex sekunder 
få alla andra i caféet att tystna och vända sina 
blickar mot oss när han på sin mobil spelade upp ett 
avsnitt med musik och egen sång från sitt hård-
rockband. Ett tips till bokningsansvarig i kyrkan; 
möjligen bättre en fredagskväll än under guds-
tjänsttid!?

Men vårt samtal började med vad Christian trodde 
att jag skulle ha hittat om jag hade googlat honom 
innan intervjun. Det visade sig vara en hel del. Allt 
ifrån debattinlägg i Dagen till någon gammal blogg 
och bilder på facebook. När jag efter intervjun gick 
in och tittade på nätet hittade jag bland annat massor 
av fina bilder. Och en hel del om hur han själv ser på 
sig själv. Två exempel finns överst på nästa sida. 
Det lilla självporträttet visar dessutom att avancerat 
legobygge är en av hans passioner.

Christian är uppvuxen i pingstkyrkan och har arbetat 
största delen av sin tid som pastor där. Samtidigt 



Christian har flera gånger under våren och 
sommaren predikat genom Myråskyrkans digitala 
sändningar. Det lär bli fler gånger.

upplever han att det är nyttigt att då och då ha 
”mellanperioder”. Hans yngsta dotter går dessutom 
kvar i gymnasiet och bör få sluta sin skolgång i 
Borås. Själv är han och hans fru Emma-Karin 
beredda att flytta, vilket troligen är nödvändigt om 
han skall hitta en tjänst att trivas med.

Att det är en ny församling han till slut kommer att 
hamna i är Christian tämligen övertygad om. Sin tro 
har han med modersmjölken. Tilliten till Bibeln är

absolut. Det är där vi måste börja och sluta med 
våra frågor. Vi måste anpassa vår syn på frågorna i 
samhället efter Bibeln. Inte Bibeln efter vår sam-
hällssyn. Det måste vara grunden i tron. 

Bibeln är början och 
slutet på alla frågor

”

”

Hemifrån har han också med sig vikten av att till-
höra en församling. Att vara trogen sin församling, 
både i handling och ekonomi, är viktigt, menar 
han. Sedan är det kanske inte som ensam pastor i 
en församling som han passar bäst. Tidigt fick han 
känslan av att det finns andra uppgifter som pastor 
som han kanske passar bättre för.

Christian återvänder till själva predikan, som svar 
på frågan vad han brinner mest för i sin roll som 
pastor. Både själva predikan och förberedelse-
arbetet. Att läsa söndagens bibelord, fundera över 
när och i vilken kontext de var skrivna och sedan 
forma en egen text, är något av det bästa han vet. 
Det är viktigt för honom att det han säger verk-
ligen stämmer, både med tanke på när bibelorden 
skrevs, och sett ur dagens perspektiv. Han vill ha 
förberett sig så väl att om Paulus satt och lyssnade, 
så skulle han nicka instämmande.

Christian kommer säkert att få se ett och annat 
instämmande nickande även i Myråskyrkan fram-
över.

Jan Bennet



Under vecka 7, d v s sportlovsveckan var vi, Gitt-
an, Clara och Gunnar, i Sälen för lite skön rekrea-
tion. Då visste vi inte vilken omfattning problemen 
i Kina skulle drabba hela världen. Vi avnjöt vår 
vecka med skidåkning på dagarna och spelkvällar i 
den lilla stugan på kvällarna rätt ovetande av vad 
som skulle möta oss några veckor senare. 

När vi är åter hemma jobbar vi som vanligt i c:a 2 
veckor då beskeden från Folkhälsomyndigheten 
började att sprida sig och företagen började följa 
de rekommendationer som kom ut därifrån. Gittan 
som jobbar inom hemsjukvården har haft lite svårt 
att jobba hemifrån medan Gunnar som jobbar med 
lite mer ”döda ting” kunde utföra sitt jobb 
hemifrån med den teknik som erbjuds i dag. Detta 
skedde från den 2 mars. Vi fokuserade på att följa 
de uppmaningar som gavs och distanserade oss så 
mycket som möjligt.     

Trots försiktighet på, vad vi upplevde alla plan, så 
lyckades vi inte hålla oss friska i alla fall. Vi fick 
uppleva en tid där samma sjukdom tog sig uttryck 
på enormt olika sätt. Där Gunnar, likt en manlig 
förkylning, blev rätt utslagen och Gittan rusade på 
likt en duracellkanin med fräscha batterier.  

Tittar vi på symptombilden så var den helt olika. 
Gunnar började med några dagars hyfsat hög feber 
som sedan mynnade ut i orkeslöshet, huvudvärk i 
olika intensitet, ont i öronen, ont i ögonhålorna, 
halsont, vilket i sig var en bra bantningskur, 
olustkänsla i kroppen, blåsor på mindre delar av 
kroppen, rubbat luktsinne, rubbad balans, 
beröringskänslig på huvudet. När detta klingade av 
och lusten att börja göra något igen så tog det 
omtag och han var igen i samma läge som vid en 

manlig förkylning. Detta löstes sedan av med att 
hostreflexer drog igång när han försökte tala, vilket 
satt i under c:a 2 veckor. Det var två lite små-
jobbiga veckor att sitta i olika videomöten etc. 

För Gittans såg bilden lite annorlunda ut då hon 
drabbades av milda symptom som lite skav i 
halsen som sedan övergick i att det gjorde ont i 
halsen, ont i kroppen och feberkänsla, nackstelhet 
och ett knä som gjorde ont. Symptomen för Gittan 
kom och gick och såg lite olika ut från dag till dag. 
Vissa dagar så var känslan för Gittan att hon var 
helt frisk. Gittan fick möjlighet via jobbet att i ett 
tidigt skede testa sig för att verkligen få reda på om 
det var Covid eller inte. Gunnar blev inte testad i 
detta så han kan lika gärna ha varit en kverulant. Vi 
vet ju hur det är med manliga förkylningar. 

Summering runt detta är att många drabbas olika 
och att det slår olika hårt. Det vi gemensamt är 
tacksamma över är att ingen av oss fick några 
bekymmer med andningen. 

Även om tiden är lång, då vi fått leva på ett lite 
annorlunda sätt än vad vi är vana vid, så är det 
fortsatt viktigt att vi tänker på varandra och har 
med oss i tanken var och hur vi rör oss i sociala 
sammanhang i vardagen. Visa hänsyn och tänka 
lite utanför boxen så att vi inte utsätter varandra för 
onödiga risker. 

Vi kommer med stor sannolikhet inte att komma 
tillbaka till det ”gamla normala” utan inse att vi 
landar i ett ”nytt normalt” som vi får skapa 
tillsammans. 

För att ta med lite fromma saker så vill vi dela med 
oss av en text från en lovsång:

             Gunnar Hultgren

Skillnad i att 
vara sjuk i 

samma sjukdom 
- Covid-19



Din trofasthet
På min vandring, varje steg jag tar
Är du med mig
Aldrig ensam, du lämnar aldrig mig
Lämnar aldrig mig

I min oro
Du står alltid kvar, Du är klippan
I din närhet min rädsla rinner av
Rädsla rinner av

Jesus Kristus, Du är min trygghet
Helt säker i Din famn
Jesus Kristus, Du är min framtid
Mitt hopp är i Ditt namn

Stor är Din trofasthet
Jesus, stor är Din trofasthet
Jesus, stor är Din trofasthet
Alla dagar är Du med

Text: Josefina Gniste



Dag Grupp Tid Ålder Kontakt Tel

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

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

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

Fred Tonår 19.00 – 22.00 Åk 6 - Mattias Andreasson 0704-14 96 14

Hemsida   http://myraskyrkan.se/equmenia.html

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