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Guds gröna ängar
Stanna för att vila
på Guds gröna ängar.
Upplev en ny glädje
att universums hjärta
bultar rytmiskt
för din egen skull.
Låt inte smärtan
som bor i världen
hindra dig att andas
syre och livskraft
från skapelsens morgon.
Öppna ditt innersta
för Skaparens beröring.
Hans eviga kärlek
omsluter alla ögonblick.
Varje liten cell
i den kropp som är din
talar om förnyelsens kraft
och livets pulserande styrka.
Lek därför lite oftare
på Guds gröna ängar.
Kjell Olof Bohlin
ur boken ”Skriv ditt liv”

Att växa...
När jag flyttade till Borås för första gången, för
snart 14 år sedan, köpte jag en krukväxt. En sån
där tålig variant som inte behöver så mycket
vatten. Oj vad den plantan har fått utstå mycket.
Den har bott i 6 olika bostäder och varit nära
döden ett flertal gånger. I perioder har den sett
bedrövlig ut. Tappat nästa alla sina blad. Stått i
direkt solljus och fått brännskador. Varit utan
vatten en hel sommar, stackarn! Den har fått
hänga med utan att göra särskilt mycket väsen av
sig.
För några år sedan var det nära att just den här
plantan fick stryka på foten. Jag hade faktiskt
gett upp om den, den hade inte varit sig lik sedan
den senaste flytten. Träiga stammar, få blad, ful
färg… Jag hade inte brytt mig om den på länge.
Men istället för att kasta bort den valde jag att ge
den ett sista återupplivningsförsök. Jag gick hårt
åt den, klippte ner den rejält, tills det bara var tre
stumpar kvar. Gav den ny jord, lite växtnäring.
Först såg den bara sorglig ut, som en påminnelse om mina inte särskilt gröna fingrar. Ett misslyckande. Men sen hände något – den började
växa! Ett litet grönt blad i taget växte fram, och
det gav mig oväntat mycket glädje. Ur de träiga
gamla stammarna växte nytt liv.
Så här kan det vara med vår tro, och med församlingen.
Tron hänger med, och församlingen tillsammans med den. I perioder ägnar vi kanske inte
särskilt mycket tid eller omsorg åt den. Ibland är
den levande, och grönskar. Andra gånger har den
varit nära att dö. En lite vissen tro tar sig ofta
uttryck i: Slentrian – man går till kyrkan mer av
plikt än av längtan. Brist på glädje – ingenting
känns riktigt roligt eller viktigt. Den stannar i
kyrkan – man ber när man är i kyrkan men inte
hemma, och pratar inte så mycket om Gud utanför kyrkans väggar. Sorg – var tron på Jesus inte
mer än så här?
Hur ser din tros planta ut idag? Hur ser församlingen ut?

Det har berättats för mig om tider när söndagsskolan var full med barn, om ungdomskören och
allt den fått betyda, om tillfällen när kyrkan varit
proppfull av människor. Så ser det inte ut idag,
och visst är det en sorg. Men vi är inte redo att
”slänga” församlingen på komposthögen. Längtan
och hoppet finns kvar. Tänk om den kunde börja
växa igen!
Som Guds församling längtar vi efter att få växa,
både i antal och i tro. Det är Gud som ger växten.
Det betyder dock inte att vi ska sitta och vänta på
att det ska ske. Vi ska vara goda trädgårdsarbetare. Ansa, beskära, vattna, göda. Det är ett pågående, och stundtals hårt arbete. Det kan krävas
tålamod, uppoffringar och nya prioriteringar. Vi
kan behöva lämna något som vi tycker om, för att
ge mer växtplats år något annat. Be och arbeta,
med blicken fäst på Jesus.
Jesus sa: Jag är den sanna vinstocken, och min
fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär
frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt
ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan
ansade genom ordet som jag har förkunnat för
er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom
grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte
sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra
det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni
är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i
honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. (Joh 15:1-5)
Min gamla krukväxt har vuxit sig stor nu. Jag är
glad att jag inte gav upp om den.
Johanna Lindar

Välkommen på Kyrkokonferens 2022
10 – 12 augusti i VoteIT samt
12 – 14 augusti i Tångahallen, Vårgårda

I år tar vi med oss det vi lärt oss och de goda erfarenheter vi har från de
två senaste konferenserna och kombinerar det med att också äntligen få
mötas tillsammans till gudstjänster, förhandlingar och mycket mer.
Därför kommer vi att börja vår konferens i det digitala verktyget VoteIT
onsdagen den 10 augusti. Fredag- söndag 12-14 augusti är konferensen
på plats på Tånga Hed i Vårgårda.
Vi ser fram emot en fin konferens med gemenskap, gudstjänst och
förhandlingar – vi längtar efter att mötas!
12-14/8 Kyrkokonferens i Vårgårda.
Konferensens gudstjänster och morgonandakter är öppna för alla på plats
i Tångahallen, Vårgårda. Gudstjänsterna kommer även att livesändas i
Equmeniakyrkans kanaler.
Se program m m på hemsidan www.equmeniakyrkan.se
14/8 14.00 (obs tiden!) Ordinationsgudstjänst, Equmeniakyrkans
kyrkokonferens i Tångahallen, Vårgårda.
Predikan av Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare.
Samåkning ordnas från Borås, håll utkik efter info.

Sommarkväll i Myråskyrkan
Välkommen till två härliga sommarkvällar i kyrkan! Det
blir grill, lek och gemenskap för alla åldrar. Torsdag den
16 juni samt 30 juni, kl 17.00-19.00. Bjud gärna med
vänner, familj och grannar.

Söndagen den 28 augusti
Ekumenisk vandringsgudstjänst

Vi startar kl 10 vid församlingshemmet vid Brämhults torg och vandrar
tillsammans upp till Brämhults kyrka. Längs vägen gör vi flera stopp.
Medtag eget fika.

Alpha-kurs
Vi planerar för en Alpha-kurs till hösten, med start i september. Kursen
är till för dig som vill lära dig mer om grunderna i kristen tro, och
utforska livet tillsammans med andra. Kanske är du nyfiken på vem Gud
är och om han alls finns? Kanske har du varit kristen länge men känner
en osäkerhet kring att berätta om din tro för andra? Då är kursen för dig!
Mer info om vilka tider och datum som gäller kommer senare, håll utkik
på hemsidan.

Tillsammansdag på
Storsjöstrand
Söndag den 11 september är det dags för
Tillsammansdag. Vi åker till Storsjöstrand,
Horla, och deltar i gudstjänsten där för att sedan
ha ett eget program med mat och aktiviteter för
både små och stora. Mer info kommer men
glöm inte att boka in dagen redan nu.

Gudstjänster och samlingar
Juni
Torsdagen den 2
19.00 BÖN i kyrkan
Söndagen den 5, Pingstdagen
Den helige Anden, Ev Joh 14:15-21,
Apg 2:1-11, GT Joel 2:28-29, Ep Apg 2:14-21,
Ps 104:27-31
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Söndagen den 12
Gud – Fader, Son och Ande, Ev Matt 28:16-20,
GT 2 Mos 3:1-15, Ep Rom 11:33-36, Ps 113:1-6
10.00 Nattvardsgudstjänst
tillsammans med Bodakyrkan
Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle

Torsdagen den 16
17.00 Sommarkväll i Myråskyrkan
för alla åldrar.
Se notis sid 5

Söndagen den 19
Vårt dop, Ev Joh 1:29-34, GT 2 Mos 14:21-22
Ep Tit 3:4-8, Ps 66:5-12
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Hans Dahlgren

Söndagen den 26
Den högstes profet, Ev Luk 1:57-66, GT Jer
22:1-4, Ep Apg 13:16-25, Ps 96
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Birgit Hultgren

Torsdagen den 30
17.00 Sommarkväll i Myråskyrkan
för alla åldrar,
Se notis sid 5

Juli
Söndagen den 3
Förlorad och återfunnen, Ev Luk 15:8-10,
GT Jes 51:1-3, Ef 2:1-10, Ps 119:170-176
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Staffan Oscarsson
Söndagen den 10
Att inte döma, Ev Joh 8:1-11, GT Sak 7:8-10,
Ep Rom 14:11-14, Ps 62:2-9
10.00 Gudstjänst
Washington Armas Benavides från
vänförsamlingen i Ecuador samt
Bertil Svensson
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson
Söndagen den 17
Sänd mig, Ev Matt:16:13-20, GT Jes 6:1-8,
Ep 1 Pet 2:4-10, Ps 40:6-12
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Staffan Oscarsson
Söndagen den 24
Efterföljelse, Ev Matt 16:24-27, GT Am 7:10-15
Ep 1 Thess 2:1-8, Ps 15
10.00 Gudstjänst
Björn Alpsten
Sång: Birgit Hultgren
Söndagen den 31
Jesus förhärligad, Ev Mark 9:1-13,
GT 2 Mos 34:27-35, Ep 2 Kor 3:9-18,
Ps 89:12-18
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Mirjam Henriksson

Augusti
Söndagen den 7
Andlig klarsyn, Ev Matt 7:22-29, GT Ords
7:1-3, Ep 1 Kor 3:10-15, Ps 119:30-35
10.00 Gudstjänst
Birgitta Felle och Marita Cronqvist

Gudstjänster och samlingar
Fredag den 12:e – söndagen den 14:e
Kyrkokonferens i Vårgårda
Se närmare info sid 11

Lördagen den 24
Boråsmötet ”Tänd på Mission” i Equmeniakyrkan
Fristad. Se affisch i kyrkan för mer information.
Anmälan.

Söndagen den 21
Nådens gåvor, Ev Matt 18:18-22,
GT 2 Mos 19:3-8, Ep Rom 12:3-8, Ps 28:6-9
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 25
Ett är nödvändigt, Ev Matt 11:28-30,
GT 1 Kung 17:8-16, Ep Apg 4:32-35, Ps 123
10.00 Gudstjänst
Missionskommittén
Sång: Gustaf Nilströmmer

Söndagen den 28
Tro och liv, Ev Matt 21:28-31, GT Am 5:21-24,
Ep Rom 7:14-25, Ps 143:6-10
10.00 Ekumenisk vandringsgudstjänst
Se tidigare ”Inforuta”

September

Oktober
Söndagen den 2
Änglarna, Ev Matt 18:7-10, GT Dan 10:15-19,
Ep Apg 12:6-17, Ps 103:19-22
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Barn, unga och ledare i Equmenia

Söndagen den 4
Friheten i Kristus, Ev Luk 13:10-17,
GT Jes 38:1-6, Ep Rom 8:18-23, Ps 145:13b-18
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö

Torsdagen den 6
19.00 BÖN i kyrkan

Torsdagen den 8
19.00 BÖN i kyrkan

Söndagen den 9
Lovsång, Ev Matt 15:29-31, GT Jer 31:3-6,
Ep Upp 4:8-11, Ps 65:9-14
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Tradjazzbandet Viskan River

Söndagen den 11
Tillsammansdag på Storsjöstrand, Horla
10.00 Gudstjänst firar vi tillsammans med
Equmeniakyrkan Storsjöstrand
Se tidigare ”Inforuta”

Söndagen den 18
Enheten i Kristus, Ev Luk 22:24-27,
GT Jes 11:10-13, Ep Fil 2:1-5, Ps 95:1-7
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Ann-Britt Göransson
Torsdagen den 22
19.00 BÖN i kyrkan

Lördagen den 15
15.00 Församlingens årsmöte
Söndagen den 16
Att lyssna i tro, Ev Mark 10:17-27,
GT 5 Mos 30:11-16, Jak 2:8-13, Ps 19:8-15
10.00 Årshögtid
Johanna Lindar
Sång: Stig, Birgitta, Mattias och Ellinor

Onsdagar
10.00 Promenad med fika för
herrar

Torsdagar
10.00 Promenad med fika för
damer
Visst uppehåll görs under sommarmånaderna

Påskvandring

Med på påskvandringen i Myråskyrkan var även personal och medlemmar från Bodakyrkan, Brämhults
kyrka och Hässleholmens kyrka.

Veckan efter påsk fick många av
Brämhults åttaåringar vara med om
ett äventyr. Med hjälp av sin guide,
Johanna, fick de och deras lärare göra
en resa i tid och rum. Platsen de kom
till var Myråskyrkan år 2022, men
ganska snart blev den förvandlad till
Jerusalem år 33. De gick runt i staden
och mötte försäljare, soldater och
människor som förvånat berättade vad
som hänt de senaste dagarna.

Johanna tog emot besökarna i ytterdörren och
presenterade sig. När alla hängt av sig och kommit
till ro i vardagsrummet, berättade hon vart de var
på väg. Hon samlade alla utanför dörren till lilla
salen och startade tidsmaskinen. En försäljare tog
emot dem på torget. Hon propsade på att alla måste
ha på sig hättor för att smälta in när de väl kom in i
staden. Johanna köpte hättor till alla och de hjälptes
åt att få på dem. Så var det dags att ta sig in genom
stadsporten.

uppfylld av sitt svek att han inte riktigt kan lyssna.
En liten kille bland skolbarnen försäkrade att Petrus
skulle bli förlåten. -Jag vet, för Gud är kärlek, sa
han.

Först kom en man och ropade ut nyheten ¨Död man
lever, död man lever¨! Han berättade om det
otroliga som hänt. Strax därpå kom Maria rusande
från graven. Hon berättade att hon kommit dit med
sina vänner för att smörja Jesus enligt traditionen.
Men de blev skrämda. Stenen var bortrullad och
kroppen borta. Den man hon mötte utanför graven
visste vad hon hette. Det måste ha varit Jesus!

Alla tar sig ner för trappan till scoutrummet där en
båt är iordninggjord och fisknät hänger vid den.
Barn och lärjungar kliver i båten, ror ut och
försöker få fisk i näten. Vi vet alla hur det går,
ingen fångst. Men så hörs en röst genom vågskvalpet. ¨Försök på andra sidan¨. När det lyckas
förstår alla att det är Jesus. Då skyndar Petrus till
Jesus. När han kommer tillbaka berättar han om hur
det gick till när han till sist blev förlåten.

”Död man lever!
Död man lever!”
Nyhetsutropare i Jerusalem år 33
Det börjar skramla och stampa och ett par soldater
närmar sig. Maria och barnen gömmer sig mellan
kyrkbänkarna. Soldaterna får syn på barnens lärare
och tar honom till fånga. Maria tar då med sig
barnen och skyndar vidare. De smyger sig upp till
tornrummet och knackar en signal som gör att de
blir insläppta. Där inne sitter lärjungarna upprörda
och bedrövade. Maria berättar vad hon varit med
om, men de vill inte riktigt tro henne. Petrus är så

Emmausvandrarna kom sedan och gav sin berättelse om mötet med den uppståndne Jesus. Lärjungarna beslutar sig då för att göra det de verkligen känner att de kan. De går och fiskar.

Som avslutning satt alla på stranden och pratade
om vad de upplevt. Lite besvikna var de för att det
bara var Petrus och inte de själva som fått möta
Jesus.
För oss som var med var det spännande dagar.
Förutom mötet med barnen. fick vi också arbeta
tillsammans med människor från Bodakyrkan,
Brämhults kyrka och Hässleholmens kyrka. Vi var
också mycket tacksamma för den service som
Christer, Marianne och Gunvor bidrog med. Utan
kaffe och smörgåsar hade timmarna blivit långa.
Lena Bennet

Hans nåd är ny varje dag
”Som lärare är man lite som en tränare för varje
elev skulle man kunna säga. Det är jag som matar
dem med ny kunskap. De blir vad dom äter
liksom.” Citatet är hämtat från en fiktiv lärare,
Behaviorist-Bert, som representerar en av de fyra
lärandeteorierna i en video på YouTube. Det är
faktiskt sant i en mening att vi blir vad vi äter. Om
vi äter en morot så blir vi ju inte en stor morot och
om vi äter en tallrik fil, så rinner vi inte ut som fil i
gatubrunnarna när vi går på stan. Men det händer
uppenbarligen något med det vi äter. Det vi äter
bryts ner till små byggstenar som i sin tur bygger
upp nya celler och hårstrån.
En gång gick jag in till min lillebrors rum, för typ
15 år sedan. Jag ställde mig då och tittade hur fint
han hade gjort det och kliade mig (omedvetet) på
armen. Han hade nämligen precis städat sitt rum.
Men förfärat utbrast han: ”Nej! Det kommer döda
hudceller på golvet!”
Som Behaviorist-Bert (indirekt) var inne på, så
nybildas kroppen hela tiden. Men som min bror
antydde, så pågår det samtidigt en ständig nedbrytningsprocess. Du har samma DNA men celler
nybildas, celler dör och vissa av dem faller ner till
marken på nystädat golv. Så är det med kroppen det sker en ständig förnyelse och en ständig
nedbrytning.
Hur är det då med själen? Det är samma sak, själen
byggs upp och bryts ner, men vi har kvar vår inre
person. Det är inte så roligt att känna sig nedbruten,
trött, kränkt eller förkrossad. Den delen av
processen hade vi gärna kunnat skippa. Men även
om vi hade velat att livet bara skulle bestå av
uppbyggelse, så går det inte att komma ifrån att
även de själsliga nedbrytningsprocesserna existerar.
Yttre omständigheter bryter ner vår själ, till och
med genom Andens kraft om Gud vill: För Guds
ord är levande och verksamt och skarpare än något
tveeggat svärd. Det tränger till och med igenom så
långt att det delar: själ och ande, leder och märg,
och urskiljer hjärtats tankar och uppsåt. Heb 4:12.
Gud har inte befriat oss från nedbrytning: Och det
ska ske att som jag har vakat över dem för att rycka
upp och bryta ner och omstörta och fördärva och
hemsöka, så ska jag vaka över dem för att bygga
upp och plantera, förkunnar Herren. Jer 31:28.
Nedbrytande processer kan tjäna vår personliga utveckling och föra oss närmare Guds källa, då det
leder oss till att söka hjälp för det som har smulats
sönder.

Varje gång vi är
med om något
som bryter ner
oss, så söker vi ju
ledning. Gud vill
ge oss det bästa
ledarskapet, nämligen en ren ande
som är fri att
lyssna till den
helige Anden och
navigera hela dig
utifrån Guds hjärta. Det är först då
vi kan leda oss
själva. Alla tragiska saker vi går
igenom är inte
meningsfulla i sig
men varje prövning ger ett tillfälle att bli en
bättre ledare.

Som ett led i sin verksamhetsförlagda utbildning i Myråskyrkan,
predikade Desirée Tibell en söndag i maj under rubriken Den
gode herden.

När vi går igenom elden och står där, så kan vi få
uppleva att Guds Ord, Jesus består:
Men de tre männen Shadrak, Meshak och Aved-Nego
föll bundna ner i den brinnande ugnen. Plötsligt reste
sig kung Nebukadnessar alldeles bestört och frågade
sina rådgivare: "Var det inte tre män vi kastade
bundna i elden?" "Jovisst, o konung", svarade de
konungen. Han svarade: "Men jag ser fyra män gå
runt fria mitt i elden! Ingen av dem är skadad, och
den fjärde ser ut som en gudason. Dan 3:23-25.
Att livet fortfarande består i de mest tragiska
ögonblicken, kan vara svårt att härda ut. Men om vi
tillåter oss själva att bara vara, även om vi går sönder,
kan vi få uppleva att Jesus består. Kanske kan vi finna
en acceptans i att livet innebär både förnyelse och
nedbrytning om vi kan släppa taget och falla i Hans
famn. Till sina barn säger Gud så här: Med evig
kärlek har jag älskat dig, därför har jag omgärdat
dig med min nåd. Jag ska upprätta dig och du ska bli
uppbyggd, du jungfru Israel. Jer 31:3-4.

Desirée Tibell
(Bibelöversättningar: Svenska Kärnbibeln)

Hasse Karlsson:

En sann humanist – men ändå mest stolt över sin ingenjörsring
Att prata om sig själv säger sig Hasse
Karlsson inte vara riktigt bekväm med.
Att vittna offentligt har han aldrig gjort.
Sin tro är, säger han, främst något mellan
honom själv och Gud. Då pratar han
hellre om sitt arbete, där han tillbringat
nästan hela sitt arbetsliv som elektriker
vid järnvägen. Men när man, som jag, får
möjlighet att sätta mig ner i nästan två
timmar med Hasse får jag lyssna till en
bildningsresa av sällan skådat slag.
Över en kopp kaffe, och Kerstins goda
kakor, får jag inblick i ett liv som präglas
av både kärlek, vilja och kunskapstörst.
Dessutom har Hasse ett osvikligt minne
som gör att han sällan tvekar om ett årtal,
en kompositör, en författare eller en
boktitel. Vårt samtal spårar allt som
oftast in på böcker han läst och musik
han lyssnat till. För mig är det helt
omöjligt att helt hänga med i hans tankar
och resonemang kring de mest skilda ting.
När jag mot slutet av samtalet frågar om vilka hans
drivkrafter är för att hela tiden läsa och lära sig
mer, säger Hasse efter en lång stunds funderande
att det nog har en del att göra med ett ganska lågt
självförtroende. Som svar på min frågande blick
berättar han att någon studentexamen fick han
aldrig möjlighet att ta. För att få möjlighet till mer
avancerade jobb började han tidigt läsa på
Hermods. Nu är den ingenjörsring han alltid bär en
av de saker han är mest stolt över i livet.
Men det slutade inte med en ingenjörsexamen. Han
har i hela sitt liv velat förkovra sig, vilket resulterat
i kurser i både engelska, tyska och franska. Detta
samtidigt som han gifte sig, fick två barn och
arbetade heltid, ofta med stora pendlingsavstånd
som följd.
Hasse upptäckte tidigt att den vanliga skolan inte
var något för honom. Efter något år på realskolan

Redan som femtonåring fick Hasse sin första
kamera. Han har haft flera modeller sedan dess,
en del har han sparat av nostalgiska skäl. Hasse
är en av de ursprungliga medlemmarna i Myråskyrkans fotogrupp, där han hela tiden varit
synnerligen aktiv. I Församlingsbladet har
Hasse regelbundet skrivit och visat sina bilder
från de årliga dagledigutflykterna. Att hans syn
under de senaste åren försämrats alltmer är
Hasses stora sorg just nu. Kamerorna får stanna
på hyllan. Det hindrar honom inte från att
intresserat diskutera foto och ny datorbaserad
bildbehandling.

hoppade han av och fick arbete som
springschas på ett bryggeri i Motala,
där han växte upp. Efter en kort
sejour på Luxor i samma stad bestämde han sig för att söka jobb på järnvägen. SJ behövde nog elektriker,
resonerade han. Den 15 november
1951 klev han därför in till ledningsmästaren i Mjölby och fick anställning som banvaktsaspirant. Via Norrköping, Stockholm, Gävle och Borås
gick vägen sedan till Göteborg där
han fick arbete som elektroingenjör
fram till sin pension.
Hasse tycker själv att han gjort en
inte alls så dålig karriär under sitt
yrkesliv. Han har dessutom trivts med
sina anställningar och alltid känts sig
uppskattad.

”Det är egentligen
så enkelt som att
bara tro på Gud.
Varför skall man
hänga upp sig på
en massa konstigheter i Bibeln?”

Men, säger Hasse, livet i övrigt har
inte alltid varit så lätt. Efter ett nästan
trettioårigt äktenskap förlorade han
sin hustru i cancer, och hans dotter
fick tidigt en hjärnblödning som gör
att hon nu inte riktigt kan ta hand om
sig själv.
Bara något år efter att han blivit
ensam träffade han emellertid Kerstin
och livet fick en mening igen. Det var
också via Kerstin som Hasse kom i
kontakt med Myråskyrkan. Trots att
både hans mormor, morfar och farmor var medlemmar i baptistkyrkan i
Motala var hans egna föräldrar stark
emot alla former av religion. Hans
pappa blev troende långt senare, men
hans mamma hade alltför negativa
erfarenheter från sin egen barndom
för att kunna hitta en egen relation till
Gud.

I söndagsskolan fick Hasse gå ändå,
och idag säger han att det var där han
hittade den barnatro som sedan följt
honom genom livet. Att det blev just
Myråskyrkan och missionsförbundet
berodde helt på Kerstin, menar
Hasse. Skillnaden mellan olika samfund är hos oss i Borås inte så stor.
Någon egentlig frälsningsupplevelse
säger sig Hasse inte ha haft. Han har
också alltid haft svårt för att vittna
om sin tro. Det är trots allt viktigare
att leva sin tro än att prata om den.
Han berättar att hans mammas
avsmak för kyrkan delvis berodde på
att hon tyckte att många i församlingen bara var kristna i kyrkan på
söndagarna, inte i sitt vardagsliv.
Själv har han också ibland funderat
på detta. Det är också väl mycket tal
om enskilda bibelords betydelse och
vad exempelvis evangelisterna menade med enskilda texter.
Det är, säger Hasse, egentligen så
enkelt som att bara tro på Gud.
Varför skall man hänga upp sig en
massa konstigheter i Bibeln? Det
borde faktiskt räcka det med att älska
sin nästa såsom sig själv.
Hasse har också funderat mycket
över kyrkans splittring i vår värd.
Det ursprungliga budskapet har förvanskats och nu står kyrkan i
exempelvis Ryssland, bakom de förfärligaste händelser.
Här förlorar Hasse och jag oss i
kyrkliga frågor genom historien.
Som Gustav Vasas verkliga intresse
för religion; han ville ju egentligen
bara ha kyrkornas klockor för att
kunna betala tillbaka sina lån till
lübeckarna. Eller Gustav II Adolfs
synpunkter på katoliker kontra protestanter…
Det är alltid spännande att prata med
Hasse. Samtalet kan ta vilken väg
som helst. Han har synpunkter på det
mesta, är enormt allmänbildad och är
utrustad med ett otroligt komihåg.
Tack Hasse för samtalet!
Jan Bennet

