
    

          MYRÅSKYRKAN 
          Juni -  September  2018

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 lördagen den 
15 september

Till din blomstrande äng 

Du har aldrig begärt av mig
att jag ska skriva kärlekssånger
Du har aldrig begärt av mig
att jag ska måla ditt porträtt

Du har aldrig begärt av mig
att jag i ångest, skuld och ånger
jämt ska veta vad som är riktigt
och alltid tro det som är rätt

Får jag hålla din hand
får jag kalla dig vän
får jag dela ditt ord och din tro?
Får jag komma ibland
till din blomstrande äng
där ett frö av förlåtelse gror?

Jag har aldrig begärt av dig
att du för mig ska gå på vatten
Jag har aldrig begärt av dig
att du ska göra det till vin
Jag har aldrig begärt av dig
att du ska tända sol om natten
nej det enda jag bett om
är att få tro att jag är din

  Tomas Boström
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Här och nu

Över berg och dal som en mjuk koral drar 
sommarn över vårt land. Livet flödar fram såsom 
sav i stam, såsom bäck emot havets strand. (Ps o S 
nr 820, text och musik: T. Littmarck.)

Det går inte att säga emot – sommarn drar verkli-
gen fram! Just nu doftar syrenerna ljuvligt i träd-
gården, där allt för inte så länge sedan var täckt av 
snö. Våra årstiders växlingar är fantastiska, helt 
otroliga och alldeles, alldeles underbara. Till och 
med en vinterälskare som jag njuter av den skira 
grönskan, av de ljuvliga (och mindre ljuvliga – jag 
bor på landet) dofterna, av att sitta ute på altanen 
sent om kvällen och till och med av att klia på 
myggbettet på fotleden. Av den anledningen att allt 
det där är bevis på den skapelse som än en gång 
väcks till liv ur sin vinterdvala. Att gräset spirar, att 
träden knoppas och löven slår ut, att marken bru-
kas och kommer att ge skörd, att blommor slår ut 
och att träd kommer att bära frukt. 

Likadant är det för oss människor. Även vårt and-
liga liv kan ha sina årstidsväxlingar, sitt behov av 
vintervila till exempel. För naturen och den delen 
av Guds skapelse är växlingarna nödvändiga för att 
det ska fungera just som det gör. För oss männi-
skor och den delen av Guds skapelse kanske vi 
själva styr mer över växlingarna än vad naturen 
gör över sina, men de är likväl nödvändiga och vi 
behöver låta det bli just växlingar. Att det inte all-
tid är sprittande vår, utan ibland också vintervila, 
precis som tvärtom. 

  
 

Det vi får till oss från Gud, det behöver vi låta få gro 
och mogna, för att det så småningom ska kunna växa 
och ge frukt. Vi får ta till oss det Gud ger oss, förval-
ta det och ge det vidare till människor vi möter. I vis-
sa perioder är det mottagandet som är i fokus, i andra 
är det förvaltandet eller utgivandet. Växlingarna där-
emellan är för vårt andliga liv vad årstidernas väx-
lingar är för naturen.

Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund 
ur hans hand. – så fortsätter psalmen ovan och precis det 
får vi göra. Leva Guds nu. Vilken årstid är det just nu i 
ditt andliga liv? Lev den. Lev Guds nu. Tänk inte vad det 
hade kunnat vara – tänk vad det är och vad som väntar 
efter det. 

Men glöm det som förut var, tänk inte på det 
förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, 
märker ni det inte? Jesaja 43:18-19a                              
                                 
          Med önskan om en skön och välsignad sommar!

Rebecka Benjaminsson Larsson 

    Skiss av 
Christina Elg

Gemensam bönekalender

Måndag Barn om ungdomsarbetet i Equmenia 

Tisdag Dagledigträffar &  stickcafét

Onsdag Husförsamlingarna

Torsdag Barnfamiljerna i församlingen

Fredag Tonåringarna samt konfirmander

Lördag Församlingens ledning, arbete och utveckling 

Söndag Församlingens medlemmar och vänner



– Den här församlingen har betytt så mycket för så många
Malin Jonsson

Det var många som under kaffet berättade om hur mycket församlingen betytt för dem. Här ser vi Valborg 
Hellström, Lars Forssmed, Frida Netsner, Elin Johansson Mållberg och Erika Holgersson.

Gemenskapen runt kaffeborden var, om möj-
ligt, ännu större än vanligt och minnena från 
förr flödade. Harald Finlöf och Stig Arvids-
son gjorde en personlig och uttömmande re-
dogörelse för församlingens 125 år.
Roland Persgården bidrog med minnen från 
sin tid i VP. Han berättade också att han va-
rit i församlingens alla tre missionshus.

Myråskyrkans jubileumsgudstjänst söndagen den 18 mars, 
nästan på dagen 125 år efter att församlingen bildades, blev en 
glädjens gudstjänst. Körens sång och Rebeckas predikan fick oss 
att se både bakåt och framåt. 
Vid samlingen runt kaffeborden efteråt blev det dock mest prat 
om ”hur det var förr”. Malin Jonsson, som var vår första anställ-
da ungdomsledare, anförde tonen genom att mycket personligt 
berätta vad tiden i Myråskyrkan betytt för henne; om den andli-
ga utveckling som inte minst Evert Albinsson stod för.
Det var många som beskrev Myråskyrkan som ”sitt andra hem”. 
Sammanhållningen i de ungdomsgrupper som ”vuxit upp” i för-
samlingen verkar ha varit lika stor förr som den är idag.
Vi fick också hälsningar från två av våra tidigare pastorer, Irene 
Mållberg och Tommy Holmgren.

Foto:
Gun-Britt Gustavsson



Det var högtidsstunder vi som var med, fick uppleva un-
der kyrkokonferensen i Gävle. Flera av oss reste upp re-
dan på torsdagen. Vi använde dagarna till programpunk-
ter som föreläsningar, gudstjänster och sångkvällar. Det 
var lite olika hur mycket vi orkade. Vi hann dessutom 
med promenader och utflykter, till både Böna och Ock-
elbo.

Höjdpunkten var när vi var med om Rebeckas ordina-
tion. Vi var ute i mycket god tid. Det innebar en lång 
väntan på inte alltför bekväma stolar. Lite spännande var 
det att under tiden kika på alla förberedelser. Vi som 
bänkat oss långt fram spanade på ”regissören” i svarta 
kläder och pärm med körschema som gick fram och till-
baka och kollade att allt var på plats. Han hade verkligen 
stenkoll på allt och alla.

Kvällen hade ett eget lovsångsteam som skickligt förflyt-
tade sig framåt och bakåt på podiet. På storbildsskärmar 
kunde de som satt längre bak följa vad som skedde på 
scenen. Där kunde man också få texter till lovsångerna. 
Själva ordinationen av pastorer och diakoner var både 
välregisserad och stämningsfull. De som skulle ordineras 
var klädda i himmelsblå robe och hade en vit stola lagd 
över axlarna. De blivande pastorerna med båda delarna 
framåt men diakonerna mot ena sidan. De presenterades 
och knäböjde sedan med ryggen mot församlingen. Re-
beckas långa hår gjorde att det inte gick att ta miste på 
var vi hade henne. Alla hade tilldelats en egen förebedja-
re. När ordinationen var över och alla svarat ja, gick de 
ner till sina platser i församlingen och gudstjänsten fort-
satte.

Det fanns fler talare under kvällen men den jag minns 
mest var Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyr-
kan, som gav oss en frejdlig och tänkvärd predikan på 
göteborgska.

Dagen därpå tog vi oss ut till Rebecka som firade sin or-
dination på Walbogården.  Förutom grattande och goda 
samtal fick vi också njuta både matigt och sött som gjor-
de att vi klarade oss bra på hemfärden till Borås.

Grattis Rebecka!

Lena Bennet

Rebeckas ordination under Kyrkokonferensen i Gävle



Tillsammansläger

Incheckning sker på fredagen från kl. 18 och runt kl. 19 äter vi middag tillsammans.

Vi kommer under lördagen att gästas av Hans Jansson (han jobbar som pastor i Kungsporten, Huskvarna och 
har vid ett flertal tillfällen varit med och talat på Hönökonferensen).

För övrigt kommer det vara en del andra gemensamma aktiviteter, vi kommer fika och det kommer finnas tid 
för att samtala och ha en skön stund tillsammans med övriga i församlingen!

Vi uppskattar om du/ni vill hjälpa till med att baka matpajer till fredagen, eller matbröd eller kaka/fika till 
något annat tillfälle under helgen. Anmäl dig till Ellinor (se uppgifter nedan) och gärna vad du kan tänka dig 
att bidra med.

Vi tror det kommer att bli en toppenhelg med en härlig gemenskap och trevliga samtal och aktiviteter för alla 
åldrar!

Det är lika bra att anmäla sig med en gång, både när det gäller bakning och deltagande på lägret! Skicka din 
anmälan till Ellinor Andreasson, antingen på mejl till: 78ellis@gmail.com eller ring/sms:a till 0739-96 70 26. 

OBS! Glöm inte att meddela eventuella allergier.

Prata gärna med någon i planeringsteamet om du funderar på något. Teamet består som förra året av Ellinor 
Andreasson, Stig Arvidsson, Harald & Lena Finlöf, Annakarin Östling och Rebecka Benjaminsson Larsson.

Betalar gör du till bankgiro 146–9196 och du märker betalningen med ”Tillsammansläger” och namn/familj.

Kostnad: 700 kr/vuxen, 300 kr/barn med ett maxbelopp på 1 600 kr per familj.

Ha det fint!

Hälsningar från planeringsteamet 
genom Ellinor Andreasson 

Den 31/8–2/9 kommer vi att ha ett Tillsammansläger på Munkaskogsgården i Habo. 
Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara!



 

          

Årets sommargudstjänster 
tillsammans med Bodakyrkan

I år startar våra gemensamma sommar-
gudstjänster i Myråskyrkan söndagen den 

17  juni och avslutas i Bodakyrkan 
söndagen den 5 augusti. 

Väl mött till gudstjänst i de båda 
kyrkorna!

          Pilgrimsvandring

Söndag 19 augusti planeras det för en pilgrims-
gudstjänst tillsammans med Bodakyrkan. 
Tanken är att gå från Myråskyrkan, via 
Ymergården, för att avsluta med kyrkkaffe i 
Bodakyrkan. Under vägen blir det olika 
stationer med läsning, sång och kanske också 
nattvard. Om man känner att man inte klarar av 
att gå hela sträckan kommer det att vara möjligt 
att delta med bil.
 
Är du intresserad av att vara med och planera 
den här gudstjänsten och vandringen? Prata i så 
fall med Rebecka. 

Gudstjänst i Hönökonferensens anda
Söndag15 juli blir det inte någon vanlig gudstjänst i Myråskyrkan. Likt förra sommaren kommer vi att 
fira gudstjänst tillsammans med dem som samlas i tältet på Hönö för Hönökonferensens avslutnings-
gudstjänst. 
Vi i Myråskyrkan följer den gudstjänsten live, via deras sändning på internet. Välkommen till en 
gudstjänst, om än inte på Hönö så i varje fall tillsammans med Hönökonferensen!



Juni

Tisdagen den 12
18.00-20.00  Stick- & handarbetscafé

Söndagen den 17
Förlorad och återfunnen, Ev Luk 15:1-7, GT 
Mik 7:18-20, Ep Rom 5:6-11, Ps 119:170-176
10.00 Gudstjänst tillsammans med 

Bodakyrkan
Rebecka B Larsson
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 24
Den Högstes profet, Ev Luk 1:5-17, GT Jes 
49:1-2, Ep Apg 19:4, Ps 96
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Juli

Söndagen den 1
Sänd mig, Ev Luk 5:1-11, GT Hes 1:26-2:3, 8-
10, Ep 1 Tim 1:12-17, Ps 40:6-12
10.00 Gudstjänst 

Åke Andersson
Sång: Birgit Hultgren

Söndagen den 8
Efterföljelse, Ev Matt 5:20-26, GT 3 Mos 19:1-
2, 13-18, Ep 1 Pet 1:13-16, Ps 15
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 15
Jesus förhärligad, Ev Matt 17:1-8, 
GT 2 Mos 24:12-18, Ep 2 Petr 1:16-18, 
Ps 89:12-18
10.00 ”Gudstjänst i Hönökonferensens anda”

via webben,  v g se info-ruta

Söndagen den 22
Andlig klarsyn, Ev Matt 7:15-21, GT Mik 3:5-
8, Ep 1 Joh 4:1-6, Ps 119:30-35
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 29
Goda förvaltare, Ev Matt 25:14-30, GT 1 Mos 
1:24-2:3, 1 Petr 4:7-11, Ps 8 
10.00 Gudstjänst

Gösta Moberg
Sång: Birgit Hultgren

 

Augusti
Söndagen den 5
Nådens gåvor, Ev Joh 15:1-9, GT Jes 27:2-6,  
Ep 1 Kor 12:12-26, Ps 28:6-9
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Sista sommargudstjänsten tillsammans 
med Bodakyrkan för i år

Söndagen den 12
Tro och liv, Ev Luk 18:9-14, GT Jes 2:12-17,
Ep Rom 3:21-28, Ps 143:6-10
10.00 Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson
Sång: Gustaf Nilströmer

Söndagen den 19
Friheten i Kristus, Ev Mark 7:31-37
GT 2 Mos 4:10-17, Ep 2 Kor 3:4-8, 
Ps 145:13b-18
10.00 Gudstjänst med Pilgrimsvandring 

tillsammans med Bodakyrkan. Utgår från 
Myråskyrkan, V g se Info-ruta

Söndagen den 26
Medmänniskan, Luk 10:23-37, 1 Mos 4:8-12, 

Ep 1 Joh 4:7-10, Ps 103:1-6
10.00 Gudstjänst

Rabecka B Larsson
Sång: Ellionor och Mattias Andréasson

Fredagen den 31 – söndagen den 2 september
Församlingsläger i Munkaskog,
Hans Jansson

September

Tisdagen den 4
18.00  Stick- & handarbetscafé

Torsdagen den 6
19.00-20.00  Bön

Söndagen den 9
Ett är nödvändigt, Ev Matt 6:31-34
GT Neh 9:19-21, Ep Apg 20:32-36, Ps 123
10.00 Gudstjänst

Ryberg och Frick predikar och sjunger

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar



September
Fredagen den 14
12.00 Nattvardsandakt

Söndagen den 16
Döden och livet, Ev Joh 11:28-44, GT Jes 
26:19, Ep 2 Kor 4:7-14, Ps 107:18-22
10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Myråskyrkan 

tillsammans med Brämhults kyrka
Emma-Karin Palmqvist
Sång: Kören

Tisdagen den 18
15.00 Equmenisk Dagledigträff i Myråskyrkan
          med Annika Andreasson, v g se spec info

18.00 Stick- & handarbetscafé

Torsdagen den 20
19.00-20.00  Bön

Söndagen den 23
Rik inför Gud, Ev Matt 6:19-24,GT 2 Mos 32:1-
4, 30-35  Ep 1 Joh 2:15-17, Ps 49:6-12
10.00 Gudstjänst

Rebecka B Larsson
Missionscafé

Söndagen den 30
Änglarna, Ev Luk 10:17-20, GT Dan 6:16-22, 
Ep Upp 12:7-12, Ps 103:19-22
10.00 Equmeniagudstjänst

Rebecka B Larsson

Oktober                     .

Tisdagen den 2
18.00 Stick- och handarbetscafé

Torsdagen den 4
19.00-20.00  Bön

Söndagen den 7
Trons kraft, Ev Mark 12:41-44, GT 1 Mos 6:13-
22, Ep Heb 11:1-7, Ps 73:23-26 
10.00 Gudstjänst

Rebecka B Larsson
Sång: Ellionor och Mattias Andréasson

 

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

 Måndagar
 19.30  Kören övar jämn vecka

 Onsdagar
 10.00  Promenad och fika för herrar

 19.00  Myrås Gospel övar 

 Torsdagar
 10.00  Promenad och fika för damer

Visst uppehåll görs under sommarmånaderna

Vad händer framöver…..
För att undvika krockar mellan din egen och 
församlingens kalender kommer här några datum 
som ligger längre fram i tiden än vad det här 
församlingsbladet sträcker sig;

13 oktober Missionsmöte i Immanuels-
kyrkan, Borås (Myråskyrkan är 
medarrangör)

20 oktober Församlingens årsmöte

20 oktober Konsert med Lennart Sjöholm,
Ingamay Hörnberg och
Hasse Hallström, till förmån för 
Läkarmissionen

4 november Sångkväll med Hembygds-
föreningen

17 november Frukostsamling med 
John Ahlström, pastor i 
Equmeniakyrkan och lärare på 
SVF. John kommer att prata kring 
hur Gud vill använda oss – med 
våra intressen och sånt vi är bra på 
i tjänst för honom. 

18 november En kväll med fotogruppen   
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  Nya medlemmar
  Gunnel och Anders Samuelsson  
  Tallgatan 8
  507 33  BRÄMHULT  

                                                                         
                                                                                      
                                                                                      
  Nya medlemmar
  Gunnel och Anders Samuelsson  
  Tallgatan 8
  507 33  BRÄMHULT  

Församlingsboken



Missionscafé söndagen 23 september 
2018 efter gudstjänsten. 

Vill du vara med och baka eller skänka gåvor till 
ett lotteri? Alla bidrag mottages tacksamt.  

Kontakta Birgitta Felle 070-2821278.

”Tänd på mission” – Missionsdag i 
Immanuelskyrkan lördagen 13 oktober 
2018. 

Dagen genomföres genom samarbete mellan 
Bodakyrkan, Immanuelskyrkan och Myrås-
kyrkan. Informationsbroschyr kommer att 
tillhandahållas i kyrkan. Länk till broschyren och 
anmälningsformulär kommer även att läggas upp 
på Myråskyrkans hemsida.

anmälninsformulär kommer även att läggas upp 
på Myråskyrkans hemsida.

Flera intressanta talare medverkar för att tala 
kring temat ”Tänd på mission”. 

Vi behöver fem personer från Myråskyrkan som 
kan hjälpa till. Vi delar upp dagen så att vi 
antingen hjälper till under ett förmiddagspass
eller ett eftermiddagspass. Lunchbrickor kommer 
att beställas för att det inte ska bli för mycket 
praktiskt arbete. Några, som kan baka bröd till 
förmiddagens kaffe och kaka/bulle till 
eftermiddagens fika, behövs dock. 

Kontakta Gull-Britt Byhlin, 070-4546421

Missionsfest söndagen den 13 januari 
2019 – Insamling till missionen

Vi kommer att ordna en enkel måltid  samt ha ett 
lotteri med hemliga vinster. Vill du vara med och 
hjälpa till?  

Kontakta Lena Finlöf tel 033-248478 eller 
070-4602633

/Missionskommittén/

Equmeniakyrkans  internationella  mission

   Hösten/vinterns fokus på mission

VALTIDER, betyder också att partiledarna besöker Britta Hermansson och Robert Eriksson  på 
Vårgårda möte i Tångahallen. 

Partiledarutfrågningarna startades år 1968 av pastorn, evangelisten och journalisten John Hedlund i samband 
med de väckelse-/”Korstågsmöten” han höll. Från valet 1991 axlade evangelisten Torbjörn Bastås uppgiften  
under fem valår. 
Inför valet 2010 övertogs stafettpinnen av Torsten Åhman då utfrågningarna genomfördes för första gången i 
Vårgårda. Under dessa 50 år är det många olika partiledare som besökt de tält- och mötesserier som hållits på 
olika platser i vårt land. Årets besök startar den 8 augusti med Annie Lööf och avlutas den 4 augusti med 
Stefan Löfvén. Se vidare information och program  på https://equmeniakyrkan.se/vargardamote/program



Äldres drickande har blivit ett problem för 
Hemtjänsten, kan vi läsa i tidningen Dagens 
Samhälle från april 2015. Frank Åkerman 
dåvarande generalsekreterare Hela Människan, 
Sven Andréasson, överläkare Riddargatan 1 – 
Mottagning för alkohol och hälsa och Barbro 
Westerholm, riksdagsledamot och äldrepolitisk 
talesperson skrev en debattartikel, där de berörde 
äldres hälsa och alkohol. Nedan följer några citat. 

”Varje år faller i snitt 48 000 äldre människor 
över 65 år i Sverige och skadar sig så allvarligt att 
de måste läggas in på sjukhus. Fallet kan leda till 
höftskador, benbrott och i värsta fall ha en dödlig 
utgång. Orsaken till att man faller förklaras ofta 
med nedsatt balans, muskelstyrka eller sämre 
reflexer. Många gånger är också alkohol en 
bakomliggande orsak, men här är mörkertalet 
stort.

Vi har under de senaste åren kunnat konstatera 
att alkoholkonsumtionen bland äldre män och 
kvinnor i åldersgruppen över 65 ökar. Speciellt 
bland äldre kvinnor har alkohol-konsumtionen 
ökat markant. Det här är en fråga som måste tas 
på stort allvar, speciellt då den äldre 
befolkningsgruppen i Sverige växer.”

Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2017 dog 
över 1000 personer i åldrarna 65 år och äldre av 
orsaker relaterade till alkohol under 2015. Det är 
en ökning med 41 procent sedan 2001.  

Vi kan bli bättre på att ge information och 
utbildning till anställda inom äldreomsorg. Men 
det är också viktigt att ge information till 
exempelvis pensionärsorganisationer, 
patientföreningar och frivilligorganisationer som 
når äldre, säger Sven Andréasson.  

På Mottagningen för alkohol och hälsa 
Riddargatan 1 pågår ett forskningsprojekt där 
man jämför effekter av olika behandlingsinsatser 
för olika åldersgrupper.

De flesta av oss har nog någon gång kommit i 
kontakt med personer som har alkholproblem, 
det kan vara en släkting, en granne, en 
arbetskamrat  eller någon närstående. Det kan 
ibland vara svårt att veta hur vi ska förhålla oss, 
när vi blir drabbade på det ena eller andra sättet. 

Annika Andreasson, konsulent inom Hela 
Människan är ute runtom i Sverige och 
föreläser om Äldres hälsa och alkohol – 
Guldkant eller riskbruk. Hon kommer att besöka 
Myråskyrkan tisdagen den 18 september kl 
15.00 på en ekumenisk dagledigträff i RPGs och 
Bildas regi.
Annika visar även några korta filmglimtar.

Välkomna till en givande och tankeväckande 
eftermiddag. 

Ekumenisk Dagledigträff 
tisdagen 18/9 kl 15.00 

med Annika Andréasson



Min Ska’ut utbildning

Jag heter Astrid Svedberg och jag är sexton år men fyl-
ler sjutton i år. Scouting har alltid varit en naturlig del 
av mitt liv och därför var det ganska självklart att jag så 
fort jag hade åldern inne skulle gå ledarutbildningen 
Ska’ut. För att få gå ska man ha fyllt sexton år och i de 
flesta fall därmed precis gått ur grundskolan. Det finns 
ingen övre gräns, men det är vanligast att man går när 
man är mellan sexton och tjugo. 

Ska’ut är en utbildning som är uppdelad i tre delar ut-
spridda över nästan ett helt år. De två första delarna är 
ledarledda och man lär sig om ledarskap och scouting. 
Man blir innan den första delen uppdelad i patruller 
med cirka sju - åtta patrullmedlemmar. Man får även två 
handledare som finns med och håller i själva kursen. 
Man kan se dessa som mentorer i skolan. Jag hade turen 
att få två handledare som var helt underbara! Min pat-
rull bestod av fyra killar och tre tjejer i åldrar mellan 
sexton och arton år. Vi kom från olika delar av Västra 
Götaland och det enda vi visste om vår patrull innan vi 
kom till grön var att alla var scouter inom Equmenia. Vi 
visste inte namnen på någon, vilket ledde till att det var 
väldigt spännande att komma till grön som var den förs-
ta delen. 

Första gången man träffar sin nya patrull är vid hajken 
som inleder hela kursen. Man tvingas då samarbeta re-
dan från början för att bestämma vad man ska ha med 
sig. Detta leder till att man får en väldigt bra samman-
hållning i patrullen. Min patrull hette Granö och den 
andra patrullen Anhultaön. (Namnen kommer från öar i 
sjön Säven utanför Åsengården) Detta året var ett väl-
digt dåligt, år då det bara var fjorton deltagare och där-
med vara två patruller. Det första dygnet umgås man 
bara med sin patrull för att sedan möta upp de andra på 
Åsengården och spendera resten av veckan tillsammans. 
Själva kurspassen har man till största del indelade i sina 
respektive patruller, men på fritiden umgicks vi även 
mellan patrullerna. En fördel med att vi var så få som 
gick var att man lärde känna alla väldigt väl. 

Första delen hette grön och gick i början av augusti. Vi 
var då en vecka på Åsengården (en lägergård utanför 
Vänga) och lärde framförallt känna varandra, men pra-
tade även mycket om bland annat grupputveckling och 
frågor om tron. Vi bodde i vindskydd vi själva byggt 
och lagade all mat i köket som vi även detta byggt på 
egen hand.

 

Nästa del (gul) var på höstlovet och var bara fyra 
dagar. Denna delen var i Öxnered på en lägergård 
och vi bodde då inomhus. Vi lagade inte maten själ-
va utan det gjorde våra ledare så att vi kunde ägna 
mer tid åt själva utbildningen. Eftersom det var in-
omhus lades inte lika mycket tid på friluftsliv men vi 
var ändå ute i två timmar om dagen för att leka olika 
lekar och därmed få ny energi. Passen handlade nu 
bland annat om konflikthantering och Equmenias 
historia. Vi fick även tid på oss att planera den sista 
delen, blå.

Blå del är en friare del av utbildningen jämfört med 
de andra delarna. Man genomför då en hajk tillsam-
mans i patrullen utan att handledarna är med. Det 
enda som var bestämt från början var vart vi skulle 
sluta och det var vid sjön Rödvatten utanför Uck-
lum. Det var även bestämt en starttid och en sluttid. 
Resten som hur vi skulle ta oss till slutdestination 
och var vi skulle starta var helt upp till oss själva.

Det var även bestämt att vi skulle ha någon slags 
projekt men inte vad vi skulle ha så det var också 
upp till oss själva att bestämma. Vi beslutade oss, 
som de allra flesta gör, att helt enkelt genomföra en 
vandringshajk. Vi valde att starta vid närmsta tågsta-
tion, då majoriteten av patrullen åkte tåg till de olika 
delarna. 

Nu behöver Astrid bara hitta en plats på sin 
scoutskjorta för det sista blåa märket.



När gul del var slut hade vi inte bestämt allting utan 
vi beslutade att ha en extra planeringsträff för att be-
stämma det sista. Vi åkte då hela patrullen till Troll-
hättans Missionskyrka där en hörde hemma. Vi åkte 
dit på fredag kväll och tog det ganska lugnt på fre-
dagen. Vi umgicks och pratade, då det gått ganska 
lång tid sedan vi senast sågs. 

På lördagen när vi alla sovit ut och var pigga börja-
de vi att planera direkt efter frukost. Vi planerade 
hela dagen och bröt endast för att gå och äta lunch 
samt för korta bensträckare. På söndagen åkte vi 
återigen hem till oss vid olika tider efter hur tågen 
gick. Vi var nästan klara med all planering men så-
klart fanns det saker kvar att planera. Detta löste vi 
genom en sms grupp samt att vi två som blev utsed-
da att köpa all mat hade telefonkontakt vid ett antal 
tillfällen. Till slut var det så äntligen dags för blå 
del. Det skulle bli väldigt spännande att se om vår 
planering höll och om vi verkligen tänkt på allt... 

Vi kom fram till Svenshögens tågstation som var vår 
startplats vid olika tider eftersom vi alla går på 
gymnasiet och slutar olika samt att kollektivtrafiken 
inte alltid är superbra. Första kvällen gick vi inte så 
långt då vi tänkte att de flesta troligtvis skulle vara 
trötta efter en heldag i skolan och sedan tåg i flera 
timmar. En av vår handledare kom för att titta till 
oss och se så vi inte redan insett att vi glömt nåt. I 
övrigt har handledarna en mycket mindre inbland-
ning på blå jämfört med de andra delarna. Nu är de 
inte med alls men de är ändå i närheten av oss och vi 
var fria att ringa dem så fort vi behövde hjälp med 
nåt. 

Dag två på torsdagen  gick vi däremot längre. Vi 
gick till och med längre än vad tanken var, eftersom 
vi tog fel stig och gick åt helt fel håll. Nu ringde vi 
handledarteamet eftersom en av våra patrullmed-
lemmar tyvärr kände sig tvungen att avbryta hajken 
på grund av en tidigare skada. Nu var klockan efter   
         lunchtid när vi började om från där vi sovit       
         natten innan. Vi gick tills vi kom fram till plat  
         sen där vi tänkt sova och klockan var då halv    
         åtta. Trots att det blev lite galet och vi förlora    
         de en patrullmedlem kände vi ändå oss nöjda    
         med dagen, då vi fått utmana oss själva både     
         fysiskt och psykiskt.

Nästa dag gick vi kortare för att komma till ett fast 
vindskydd. Den här kvällen kom vår handledare 
återigen ut till oss men den här gången visste vi om 
det från början och han ville bara se hur vi hade haft 
det. Väldigt trevligt att ha honom där och vi pratade 
länge innan han var tvungen att åka. Tidigare på fre-
dagen hade vi badat då vindskyddet låg precis vid en 
sjö. På lördagen gick vi sista sträckan för att komma 
fram till slutdestinationen där vi mötte både Anhul-
taön och handledarna. Vi hade en äldigt trevlig kväll 
där vi pratade mycket med de andra och berättade 
vad vi varit med om. 

Sedan kom söndagen och sista dagen på utbildning-
en. Efter en ceremoni med textläsning och märkes-
utdelning var det dags att säga hej då till alla. Det 
var tråkigt då man kommit varandra väldigt nära i 
patrullen och även delvis mellan patrullerna men 
man visste samtidigt att detta var långt ifrån sista 
gången vi skulle träffas.

Vi sa flera gånger att vi verkligen var lyckligt lotta-
de som har möjlighet att genomföra detta. Både att 
möta och få vänner för livet men även att kunna 
vandra i skogen och uppleva en fantastisk natur.

Jag skulle verkligen rekommendera att gå Ska'ut. 
Det är en upplevelse jag sent kommer att glömma 
och man lär sig saker om sig själv man inte visste 
innan. Man utvecklas både som scoutledare och som 
människa samtidigt som man får möjlighet att byta 
erfarenheter med scoutledare i samma ålder. 

Astrid Svedberg

En fantastisk utsikt från det fasta vindskyddet

Astrid med sin patrull Granö 

Jag skulle verkligen rekommendera att 
gå Ska'ut. Det är en upplevelse jag sent 
kommer att glömma och man lär sig sa-
ker om sig själv man inte visste innan.

”



Brämhultspromenaden 2018
Till en början – ett stort TACK till er som 
var med som funktionärer på årets promenad 
så den kunde genomföras för tolfte gången, 
fjärde gången med Equmenia/Myråskyrkan 
som ensamma arrangörer. 

Årets promenad var den mest välbesökta nå-
gonsin med bortåt fyrahundra personer som 
tog sig runt banan. De flesta verkade nöjda 
och glada när de kom åter till torget, trots att 
det uppstått kö på några kontroller utöver 
linbanan, som ju alltid innebär köande.

I det soliga vädret var första kontrollen att 
spika i spik i plankor, på den andra skulle 
laget bygga en exakt kopia av en legomo-
dell. Den följande kontrollen var kålrots-
bowling innan den populära linbanan dök 
upp. Här dök det som vanligt upp synpunk-
ter på att vi borde ha kaffe och saft eller 
korvgrillning eftersom man ändå köar. Kun-
de i och för sig vara trevligt men då är det 
fler funktionärer som går åt.

Vidare under promenaden så var kontroller-
na vattenflytt med hjälp av tvättsvamp, laby-
rintspel och slutligen vid kyrkan var det fris-
beegolf.

Tillbaka på torget så fanns det scoutgrillad 
korv och saft att köpa. Man kkunde även 
provsmaka  skrabbelurer – där fick var och 
en ge ett frivilligt bidrag som vi skänker till 
”Sjuka barns trevnad” på lasarettet. Det bru-
kar röra sig om en tusenlapp ungefär som vi 
kan förmedla till sjukhuset.

ICA City är med och sponsrar oss, i år var de 
även med på torget och bjöd på kanelbullar. 

Varje år utvärderar vi hur promenaden varit 
och även denna gång har vi siktet inställt på 
att inbjuda till promenaden 2019. Hoppas du 
är inställd på det också!                                   
                                                Per Jobrant

I förra församlingsbladet fick vi en 
inblick i församlingens historia. Hur 
församlingen bildades, växte och bytte lo-
kaler, verksamheter som kom och gick.  
125 år av liv. Nu ska ni få en inblick i 
församlingens framtid och den finns i 
equmenia! I dag har equmenia Brämhult 
strax över femtio medlemmar i olika grup-
per. Måndagar träffas spårarscouter och 
scouter, fredagar innebandy och tonår. 

Detta läsår har vi ingen konfirmation, men ingen har väl 
missat förra årets fantastiska grupp på elva konfimander?!

Tonår träffas varje fredag mellan 19.00 och 22.00. Vi bör-
jar med fika och snack om hur veckan har varit. Aktivite-
terna som följer är väldigt olika! Allt från spelkvällar, 
filmkvällar, hemma hos, bakning till 7-kamp, lazerdome, 
fotorace, soxwars och övernattningar. 

Antalet tonåringar som kommer på fredagarna är i dagslä-
get mellan 12–15 st, men vi har under vårterminen varit 
18 st. Detta kan jämföras med för ett par år sedan då det 
var mellan 5 och 8 st på fredagskvällarna. 

Kvällen avslutas med en andakt. Detta är verkligen nå-
got som har vuxit under mina år som ungdomsledare. 
Från att vara ”något som vi måste ha” eller ”sitta och 
sova av tiden” så märker jag nu att ungdomarna verkli-
gen tar tillfället att be, tända ljus och sjunga med i lov-
sången. Detta beror inte på något sätt på oss ledare, 
utan att Gud rör vid ungdomarna och de har en längtan 
inom sig. 

En del av tonår som är mycket uppskattad, framför allt 
av de äldsta, är våra gemensamma fredagskvällar med 
Boda, Fristad och Timmele. Detta började för cirka fyra 
år sedan och då var det Myrås, Boda och Immanuel som 
körde gemensamma fredagar tre gånger per termin. Åren 
gick, Immanuel hoppade av och Fristad kom till och nu i 
vintras frågade Timmele om de fick vara med, vilket vi 
blev mycket glada för. I våras frågade en av ungdomarna 
varför vi inte har gemensam träff varje vecka, vilket jag 
tar som ett tecken på att det är mycket uppskattat! 

Det är också denna konstellation av kyrkor som åker på 
nyårsläger tillsammans, de två senaste åren har vi åkt 
till Åre. Mindre än en månad efter vi kommit hem från 
lägret i vintras fick jag frågan om vi hade börjat planera 
nästa läger… så att dessa läger också uppskattas kan 
ingen säga emot. 

Att varje vecka få träffa alla dessa underbara barn, ung-
domar och ledare är helt fantastiskt! Jag blir så otroligt 
välsignad vecka efter vecka och jag är så otroligt tacksam 
över att få ha världens bästa jobb! 

Elin Johansson 



Här ett 
knippe 
bilder från 
scout      
och tonår

De flesta från Elins 
mobiltelefon



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

Vad är det som gör att ca tjugo ungdomar i åldern 
9-17 år kommer på scoutträffarna varje måndag näs-
tan utan undantag, år efter år. Att man väljer att gå 
ut i skogen istället för att gå på en matta hemma där 
det är varmt och skönt? Laga mat över en öppen eld 
själva istället för på en spis där mamma eller pappa 
lagar mat? Sitta på träpinne och äta istället för sof-
fan i vardagsrummet framför tv:n? På läger sova på 
trägolv eller kanske direkt på marken ute med bara 
en tunn tygbit mellan sig och naturen utanför, istäl-
let för en skön varm säng i ett tempererat rum?
Vad är det som gör att ledarna kommer varje vecka 
istället för att vara med sin familj hemma? Att man 
varje vecka år efter år håller på med detta? Flera 
helger som man väljer att vara borta hemifrån och 
sova på marken istället för säng.
Det kallas scouting! Jag började vara scout 1975 
och har varit det sedan dess. Har varit borta från det 
några gånger tack vare jobbet, men man kommer 
tillbaka. 
Det mesta inom scouting bygger på Vi-känsla, man 
har en patrull (grupp) som man tillhör och gör det 
mesta i den. Man försöker hjälpas åt så ingen är ut-
anför.  Vi träffas varje måndag kl 18.00-20.00 och 
avslutar alltid med att be scoutbönen. 
Vi är privilegierade att få vara ute i guds sköna na-
tur, framförallt när vi är uppe på Hyberg där vi har 
våra tre fasta vindskydd.
Om det är någon mer som vill prova på det här 
med scouting så tveka inte att höra av er till någon 
av oss ledare, så är ni varmt välkomna in i gänget. 
Ni kommer inte ångra er, kanske bara att ni inte bör-
jade tidigare. Ha det bäst!

Niklas Svedberg

Tema SCOUT

Viktigt att hålla ett bra tempo...

men man får inte glömma att 
vila och kolla kartan.

Bilder från årets 
Ska´ut utbildning
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