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

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 torsdagen den 

20 maj

Församlingsblad
Årgång 45 

Lägg dig ner på gröna ängar av frid. Lär dig att 
stänga ute allt annat och vila i din herdes närvaro. 
Denna elektroniska tidsålder gör att mina barn 
ständigt är upptagna av olika medier som datorer 
och telefoner, så att de är för stressade för att söka 
mig. Jag har skapat i dig behovet av vila. Vad 
märklig världen har blivit när människor får 
skuldkänslor för att de har detta grundläggande 
behov! De slösar bort mycket tid och energi genom 
att alltid vara på språng, istället för att ta sig tid att 
söka min ledning i sina liv.

Jag har kallat dig att vandra med mig på fridens väg. 
Jag vill att du ska visa vägen för andra som längtar 
efter att leva i min fridfulla närvaro. Jag har valt dig, 
inte så mycket för din starkhet, utan för din svaghet, 
som förstärker ditt behov av mig. Förtrösta på mig 
mer och mer, så ska jag ge dig frid på alla dina 
vägar.
                   Sarah Young

     ur boken ” Jesus kallar på dig”
     utgiven på Semnos förlag

”Herren är min herde, mig skall inget fattas, han 
låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten 
där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han 
leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.”

Ps 23:1-3

 Bild San Gimegnano, Toscana
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    Skiss av 
Christina Elg

Gemensam bönekalender

Måndag Barn- och ungdomsarbetet i equmenia 

Tisdag Dagledigträffar och stickcafé

Onsdag Husförsamlingar

Torsdag Barnfamiljer i församlingen

Fredag Tonåringar 

Lördag Församlingens ledning, arbete och
utveckling 

Söndag Församlingens medlemmar och vänner

Det har nu gått några veckor sedan stormningen 
av Kongressen och en ny president har tillträtt 
världens mest maktfyllda position. Vinden blås-
er över men skapar revor i systemet, och misstro 
till det som vi trodde var självklart och till-
förlitligt.

Kanske beror detta på vår tros värdegrund. I 
bibeln talas mycket om hur värdefull varje 
människa är i Guds ögon. Varje individ, var och 
en, utan åtskillnad. Var och en har rätt att göra 
sin röst hörd men på olika sätt. Kanske för att vi 
i den kristna kulturen också värderar de olika 
uppdrag vi har utan åtskillnad. Var och en fyller 
sin funktion. Det finns många liknelser om detta 
i Bibeln, så som kroppen och lemmarna eller 
vinstocken och grenarna. 

Det som förenar oss är vår tro men när vi 
sammansluter oss och skapar sammanhang 
bygger vi också in en kultur som präglar vår 
församling. En kultur som vi inte kan ta för 
given utan måste vårda och värna om. Det gör vi 
genom att hela tiden gå tillbaka till dess kärna. 
Att uppskatta varandra, värdera varandra med 
samma värde, bemöta varandra med samma 
kärlek och respekt. 

Halldorf  kallar det för demokratins ekosystem 
som bygger på öppenhet och frihet.  Om vi som 
församling får vara en förebild för det övriga 
samhället har vi en stor uppgift att fylla, ett stort 
ansvar att ta, ett ljus att sprida!

  Jenny Petrén

Stumma och bestörta står vi inför det 
ogripbara. Att handgripligen ge sig på värld-
ens mäktigaste symbol för demokrati, Kapito-
lium. Vilken skymf, uppmuntrad av den då 
sittande presidenten.

Joel Halldorf skriver i sin bok ”Gud - åter-
komsten” om den kristna församlingen som en 
viktig del av den svenska demokratis till-
blivelse. Samhället rangordnade människor, 
uteslöt den fattige och kvinnorna. Men inom de 
nystartade fria församlingarna i nittonhundra-
talets början hade alla medlemmar samma 
värde, fattig som rik, kvinna som man, en 
demokratisk struktur. 

Frikyrkorna var inte bara en del av den 
demokratiserande processen skriver Halldorf, 
de var ledande! De blev mönsterbildande åt 
andra folkbildningssamanhang och grunden för 
vårt demokratiska samhälle.  

                               
     
Låt även vår församling vara en demokratisk förebild



 

2020

Om att ge hopp i en nästan hopplös 
situation  

Bertil Svensson redogör för situationen i Syrien 
efter ett 10 års inbördeskrig. Ungefär hälften av 
Syriens befolkning är på flykt mest till grannlandet. 
30-40% av Libanons befolkning består av syrianer!! 
Det finns även flyktingströmmar inom Syrien och 
till Turkiet. 

Bertil visar en bild från Aleppo med sönderbom-
bade hus med ett julbudskap. Han fick detta foto för 
några år sedan från kyrkan ledare Joseph Kassab. 

Mitt på fotot kan vi se Jesu födelse och ett budskap 
från Jesaja 64:1 där det står ”O, att du rev isär him-
len och kom ner så att bergen bävade inför dig”

Denna bild handlar om den kristna kyrkans uppgift. 
Hur situationen än är, så är vi kallade, likt Jesus, att 
gå ner i de svåraste av svåra av situationer. Att ”ge 
hopp i en nästan hopplös situation”, säger Bertil. 

De kyrkor som raserats bygger man upp. Kyrkorna är 
viktiga att bygga upp för att hitta möjligheter till att 
samlas. Pastor Morfid, i den återuppbyggda kyrkan i 
Homs, ser det som viktigt att låta ungdomarna i 
kyrkan tända ljus i mörkret, som får symbolisera 
hoppet. Hopp behövs. 

Det finns idag ett gammalt kristet område i nord-
östra Syrien. Efter folkmordet i Armenien för 100 år 
sedan kom många kristna flyktingar till Al Qamishli 
och Al Hasakah. En del av dessa flyktingar kan nu 
även återfinnas i Sverige. Hasakah, som är en stor 
stad på 400 000 människor, har drabbats av att 
Turkiet stryper deras vattentillförsel. De får vatten 
endast var 10 dag och då är det vatten av så dålig 
kvalitet att det endast går att tvätta sig i. Kyrkan har 
därför fått satsa på att köpa in vatten och transportera 
ut detta till behövande. Kyrkan jobbar mycket med 
det sociala, delar ut mat, rengöringsmedel och gör 
vad man kan i rådande situation. Man får stöd ifrån 
kyrkor i Sverige och andra länder men även FN 
systemet ger stöd.

Evangeliska skolan i Hasakah har varit igång med 
undervisning för 800 barn. I Qamishlis evangeliska 
skola går det 1600 barn. Tack vare kyrkan och andra 
hjälporganisationer kan en del barn gå i skolan men 
det är ändå tusentals barn som inte fått denna 
möjlighet på grund av kriget. Det är en förlorad 
generation, säger Bertil. Till de kristna skolorna söker 
sig även muslimska barn, därför att det är en bra 
skola. Skolan ger också en utbildning i demokrati 
och mänskliga rättigheter. Detta är något som kyrkan 
i Sverige också gett stöd till. 

Matilde är en ung pastor i Hasakah. Hon, liksom flera 
andra unga pastorer från Syrien, har gått sin utbildni-
ng i Beirut men återvänt till sitt land och sin hemstad 
för att tjäna. Equmeniakyrkan har stött sex syrianska 
pastorskandidater som utbildats i Beirut. Den liban-
esiska evangeliska kyrkan har nära samarbete med 
den syrianska evangeliska. Matilde har nystartat 
verksamheter för barn och ungdomar så de ska kunna 
träffas i kyrkan. De studerar bibeln, gör aktiviteter 
tillsammans och de ges möjlighet att kunna mötas på 
nytt igen. Även församlingsverksamheten kom igång 

Fortsättning från 
föregående nummer



Matilde är en ung pastor i Hasakah. Hon, liksom 
flera andra unga pastorer från Syrien, har gått sin 
utbildning i Beirut men återvänt till sitt land och sin 
hemstad för att tjäna. Equmeniakyrkan har stött sex 
syrianska pastorskandidater som utbildats i Beirut. 
Den libanesiska evangeliska kyrkan har nära sam-
arbete med den syrianska evangeliska. Matilde har 
nystartat verksamheter för barn och ungdomar så de 
ska kunna träffas i kyrkan. De studerar bibeln, gör 
aktiviteter tillsammans och de ges möjlighet att 
kunna mötas på nytt igen. Även församlings-
verksamheten kom igång i oktober 2020. 

Det ekumeniska samarbetet i Syrien är viktigt. Att 
kristna har kommit samman under kriget är helt 
uppenbart. Man hjälper varandra. Matilde har blivit 
bästa vän med den katolske prästen på orten. Han tar 
emot henne och till och med upplåter predikstolen åt 
henne. Detta är ovanligt.

Kyrkan driver ett projekt på flera ställen ”Space for 
hope”. Man ordnar aktiviteter för barn och unga, 
både kristna och muslimska. De kommer till kyrkan 
som en samlingsplats. Man lär sig att leva i fred med 
varandra. De samtalar också om hur de som unga 
ska kunna forma en framtid i sitt land som är så 
krigshärjat. 

SAT-7 Lars-Göran och Agneta Gustafsson – 
visionärer SAT-7. Moderna medier i missionens 
tjänst. 

Lars-Göran börjar med att berätta att han fick sin 
första missionsutbildning på 1960 talet när han var 
med och smugglade biblar till Sibirien och fick 
uppleva vad Guds ord betydde för människorna där. 
Mottagarna kysste biblarna och visade vördnad. 

1996 föddes SAT-7 och har två strategiska priorite-
ringar. Det första är att göra evangeliet tillgängligt i 
mellanöstern och i Nordafrika. I vissa områden är det 
endast ett fåtal som känner till det kristna evangeliet. 
Den andra prioriteringen är att uppmuntra, stödja och 
stärka kyrkans arbete att vittna om Kristus. Särskilt i 
områden med politisk oro och förföljelse av de 
kristna.

500 miljoner hushåll kan se satellitsändningarna. 
SAT7 vänder sig till tre olika språkgrupper, 
persiska/farsi, arabiska och turkiska och har studios i 
Beirut, Kairo, Istanbul, Cypern och i London. Alla 
program produceras av de lokala kristna. De arbetar 
också nära bibelsällskapen i respektive länder och 
har en skola för barn i flyktingläger. SAT-7 förmedlar 
hopp till miljoner hem. Människor vittnar om hur de 
genom SAT-7 har fått ta emot Jesus i sina hjärtan.

 

Krister Gunnarsson stod för den sista före-
läsningen ”Kallelse att tjäna som missionär”.

Krister berättade väldigt gripande hur det gick till när 
han fick sin kallelse att det är helt omöjligt att återge 
denna berättelse, den måste lyssnas på!

Det är fantastisk vad som kan hända när människor 
går de vägar som Gud har stakat ut för dem. Be om 
Guds hjälp så att vi alla går den väg som Gud har 
stakat ut just för oss!

Dagen avslutades med en hearing. Hela dagens 
föreläsningar ligger ute på Youtube. Skriv in 
Boråsmötet så kan du lyssna på hela föreläsningen 
eller de olika delarna var för sig.         /Gull-Britt Byhlin/

       

  Året insamling har inbringat 14 850 kr så här långt via 
Myråskyrkan. Jämfört med förra året för motsvarande 
period var det 17 200 kr inkl.överskottet (5 775 kr) på 
julfesten som vi kunde ha då.

TACK för att du stöttat vårt gemensamma missions-
arbete via Equmeniakyrkan.

P.S. Det är aldrig för sent att skicka en gåva till 
Equmeniakyrkans internationella arbete. Glöm inte att 
kommentera att det gäller mission om du väljer att betala 
via Myråskyrkan.

Missionskommiten gm  Lena Finlöf



Mars Söndagen den 11
Påskens vittnen, Ev Joh 21:1-14, GT 
Jes 43:10-13, Ep 1 Kor 15:1-11, Ps 145:1-7 
10.00 Webbgudstjänst

Harald Eidering
Sång : Birgitta Felle

Söndagen den 18
Den gode herden, Ev Joh 10:1-10, 
GT Hes 34:11-16, Ep 1 Pet 2:22-25, Ps 23
10.00 Webbgudstjänst

Christian Kastö
Sång: Gustaf Nilströmmer 

Onsdagen den 21
17.30 Vi hjälps åt att städa kyrktomten

Söndagen den 25
Vägen till livet, Ev Joh 16:16-22, 
GT Jes 54:7-10, Ep Heb 13:12-16, Ps 147:1-7
10.00 Webbgudstjänst

Harald Eidering
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson 

Maj
Söndagen den 2
Att växa i tro, Ev Joh 16:5-11, GT Hos 11:1-4,
Ep 1 Joh 4:10-16, Ps 98:1-8
10.00 Webbgudstjänst

Harald Eidering
Sång: Birgit Hultgren 

Söndagen den 9
Bönen, Ev Luk 18:1-8, GT 1 Mos 18:26-32,
Ep Ef 3:14-21, Ps 13
10.00  Webbgudstjänst

Christian Kastö
Sång : Birgitta Felle 

Söndagen den 16
Hjälparen kommer, Ev Joh 15:26-16:4, 
GT Sak 14:6-9, Ep Rom 8:16-18, Ps 33:18-22
10.00 Webbgudstjänst

Christian Kastö
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

Söndagen den 7
Kampen mot ondskan, Ev Luk 11:14-26, 
GT 1 Sam 17:40-50, Ep Ef 5:1-9, Ps 25:12-22
10.00  Webbgudstjänst 

Christian Kastö
           Sång: Catarina Hernström Benjaminsson 

Söndagen den 14 
Livets bröd, Ev Joh 6:1-15, GT 2 Kung 4:42-44, 
Ep 2 Kor 9:8-10, Ps 107:1-9
10.00 Webbgudstjänst 

Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 21
Guds mäktiga verk, Ev Luk 1:26-38, 
GT Jes 7:10-14, Ep Rom 8:1-4, Ps 147:7-15
10.00 Webbgudstjänst

Christian Kastö
Sång: Jenny Petrén och                             

            Carl-Gustav Bjursell

Söndagen den 28
Vägen till korset, Ev Mark 11:1-11, GT  2 Mos
13:6-10, Ep Heb 2:14-18, Ps 118:19-29
10.00 Webbgudstjänst

Åke Andersson
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson      

                                             

.
April
Skärtorsdagen den 1
19.00 Getsemanestund på webben

Jenny och Axel Petrén

Långfredagen den 2
Korset, Ev Mark 15:21-41, GT Jes 53:1-12,
Ep 1 Kor 2:1-10, Ps 22
10.00 Webbgudstjänst

Åke Andersson
Sång: Familjen Petrén

Påskdagen den 4
Kristus är uppstånden, Ev Mark 16:1-14, 
GT 2 Mos 15:1-11, Ep 1 Kor 15:12-21, 
Ps 118:15-24
10.00 Webbgudstjänst

Christian Kastö
Sång: Ellinor o Mattias, Stig, Birgitta



    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

Låt gulna varje blad på kvist, låt falla varje strå; 
Guds rika nåd, det vet jag visst, den skiftar ej 
ändå.
                                                              C J Boye, S & Ps 203

Söndagen den 23
Den heliga Anden, Ev Joh 14:25-29, 
GT 1 Mos 11:1-9, Ep Apg 2:1-11, Ps 104:27-31
11.00 BER planerar ekumenisk gudstjänst.

Se kommande information

Söndagen den 30
Gud – Fader, Son och Ande, Ev Matt:11-25-27,
GT 5 Mos 6:4-9, Ep Apg 2:24-35, Ps 113:1-6
10.00 Webbgudstjänst

Christian Kastö
Sång: Ellinor o Mattias, Stig, Birgitta

Torsdagar – jämn vecka
  19.00  BÖN i hemmen 

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

0704-54 64 21

Den planerade Barnkördagen 27 mars kl 9.30 – ca 11.30 
      är inställd p g a rådande pandemiska läge

  Frukostsamlingar 
på gång…

Onsdagar
10.00  Promenad och 
fika för herrar

Torsdagar
10.00  Promenad och 
fika för damer

Lördagen den 
25 september
får vi besök av vår 
nya regionala kyrko-
ledare Elin Alm.

  

  

Lördagen den 
13 november
får vi besök av  
Göran Holmberg

Lördagen den 
22 januari
får vi besök av  
Liselott J Andersson

Juni 
Söndagen den 6
Vårt dop, Ev Joh 3:1-8, GT Hes 36:25-28,
Ep Rom 6:3-11, Ps 66:5-12
10.00 Webbgudstjänst

Christian Kastö
Sång: Anna Mållberg och

                     Elin Johansson Mållberg

Söndagen den 13
Kallelsen till Guds rike, Ev Luk 14:15-24, 
GT Sak 3:1-7, Ep Upp 19:5-9, Ps 65:2-5
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan



Information om De älskade 2020

Patricia Lugo, gift med pastor Washington Armas 
från Rios de Agua Via i vår systerkyrka i Committé 
del Pueblo, har lämnat en liten redogörelse vad som 
hänt i det arbete som hon utför på Casa Adalia och i 
de kontakter hon har med andra kvinnor som är 
utsatta för människohandel i Quito. Patricia är en 
del av FEME (Fin de la Esclavitud Misión 
Ecuador), som betyder fritt översatt: Uppdrag/ 
mission avseende göra slut på människohandel i 
Ecuador. 

Vi samlade in 900:- kr i samband med vår försälj-
ning i kyrkan i höstas (försäljning av smycken som 
flickorna gjort). Det är även några från vår för-
samling som bistår med lite pengar varje månad till 
denna verksamhet. Pengarna används till utflykter 
(natur- och kulturupplevelser) och ibland till för-
nödenheter när de unga kvinnorna flyttar ut samt 
gåvor till de utsatta kvinnorna i centrum. På fotot 
besöker kvinnorna och deras barn Vattenmuséet 
innan karantänen.  

Patricia kallar de kvinnor som hon arbetar med för 
”de älskade”. Jag tycker så mycket om det namnet, 
vilket visar på det förhållningssätt som hon och de 
andra har till sitt arbete med de utsatta kvinnorna. 
Att visa på att de är älskade av Gud. Främst arbetar 
hon på Casa Adalia, där unga kvinnor med och utan 
barn får utbildning och hjälp att komma vidare i 
livet utan att behöva prostituera sig. 

Patricia är ansvarig för det akademiska området 
(undervisning). De unga kvinnorna har oftast myck-
et ofullständig skolutbildning och innan de kan 
börja på någon av de utbildningar som finns i 
Ecuador, behöver de hämta upp mycket kunskaper 
som de saknar och här kommer Patricia in. 

Fram till mars månad hade Patricia undervisning 
som vanligt på plats på Casa Adalia. Eftersom land-
et stängde igen i sex månader under pandemin sked-

-de undervisningen via internet, tre dagar i veckan. 
Patricia beskriver att det har varit en utmaning att 
kunna hjälpa varje flicka enskilt. Det handlade även 
om att ge stöd och hjälp emotionellt och andligt, 
eftersom situationen att behöva stanna inomhus inte 
var lätt för någon. Livet var allt annat än normalt. 

För närvarande åker Patricia till Casa Adalia och 
undervisar tre gånger i veckan, även barnen. Det är 
fortfarande en utmaning men kvinnorna är glada 
över att kunna få ha den här tiden och privilegiet att 
berätta och spegla sin osäkerhet inför någon, samt 
även ha lektioner med sina barn. 

Arbetet med kvinnorna i centrum (på bordellerna) 
har påverkats av coronapandemin. Vanligtvis besök-
er de dem var fjortonde dag, vilket de inte har kun-
nat göra nu men de var där med 400 påsar med spec-
erier och ordnade en liten fest i samband med jul. 
De har dock kunnat lämna lite skolmaterial till kvin-
nornas barn tidigare. 

I augusti lämnade en kvinna Casa Adalia för att bo 
ensam. Det var en planerad utflyttning. Hon fick 
hjälp att köpa sig en riskokare. (I Ecuador är ris den 
vanligaste maten). Kvinnorna bor oftast flera år på 
Casa Adalia för deras situation är svår och de har 
mycket att lära på olika områden. De försöker be-
gränsa tiden till fyra år. 

Lite av de insamlade medlen har använts till att rep-
arera efter en incident i oktober när ett barn tände 
eld på en madrass med skador i rummet som följd. 
Tack och lov blev ingen skadad. 

De försöker uppmuntra och kontinuerligt be för var-
je ung kvinna och deras barn att de ska lära sig att 
leva ett till synes normalt liv mitt i pandemin. 

Patricia tackar Gud för deras liv och att hon får vara 
där med dem och vandra tillsammans med dem de 
vägar som Gud förbereder för dem, samt hjälpa dem 
till att kunna slutföra sina uppgifter på Casa Adalia.   
                                                   /Gull-Britt Byhlin/



  Vad har hänt...
under den tid som vi, på grund av pandemin, inte har 
kunnat besöka kyrkan i någon större utsträckning?  Vi är 
många som inte fått möjlighet att se vad som skett i vår 
fastighet rent fysiskt.

Trots rådande Coronatider har vårt fastighetsråd ändå 
kunnat lägga pussel och jobba på under den här tiden. Dom 
har lyckats genomföra en hel del välbehövligt underhåll 
både ute och inne. Det är en stor  fastighet vi har, cirka 600 
kvm att förvalta och underhålla, vilket kräver sin ständiga 
tillsyn. Vad som gjorts har jag fått uppgifter på av Harald 
Finlöf  samt kostnaderna för detta.

Det hela tog egentligen sin början redan under våren 2019, 
det vill säga knappt ett år före Coronapandemins inträde i 
vår tillvaro. Ett församlingsbeslut om att fasa ut den icke så 
miljövänliga och dessutom dyra oljan fattades. I stället be-
slöts att borra ytterligare ett hål som ett komplement till de 
redan två  befintliga borrhålen på 110 meter och ”pensione-
ra”  den gamla värmepumpen som tjänat sedan 1999. I sep-
tember – oktober borrades så det nya hålet av  entreprenö-
ren GVB i Ljung, som hade resurser att borra ner till 250 
meters djup.  Tekniken och erfarenheten har liksom allt an-
nat utvecklats och det har visat sig att djupare hål ger bättre 
effekt. Det visade sig dock att det redan efter 200 meter 
kom så mycket vatten att det inte gick att fortsätta borra. 

I början av januari 2020 installerade entreprenören Kyl & 
Värmepumpar i Bankeryd en ny energieffektiv värmepump 
anpassad till de tre hålen. Bedömningen efter ett år (väl kort 

tid) i drift  är  att man eventuellt kan spara in kostnaden 
motsvarande tidigare års oljekostnad för cirka två 
kubikmeter olja per år. Om så skulle  vara fallet lär det 
kunna generera en  payofftid  på  ungefär nio år utifrån 
dagens oljepris. Detta har i och för sig  gått ner med cirka  
2 000 kr per kbm sedan vi köpte olja sist,  i oktober 2018. 
En kbm kostar i dag ca 12 200 kr. Detta ger då en något 
högre payofftid.

Tittar man sedan in i pannrummet så ser man ett riktigt 
fräscht sådant, vilket är ren fröjd, samtidigt upptäcker man 
en  oerhört stor mängd rör som behövs för att allt detta 
skall fungera. Där finns numera också kärl för sop-
sortering och upphängningsanordning för städredskap. 
Titta gärna in!



Som ett resultat av att oljepannan 
slängts ut behövde naturligtvis även ol-
jetanken tömmas och kvarvarande olja 
såldes. Därefter skars tanken  ner och 
forslades bort av några daglediga her-
rar. Detta har sedan resulterat i att fas-
tighetsrådet fått ett dubbelt så stort ut-
rymme. De har nu hela 9,5 kvm att ar-
beta i och till att förvara diverse verk-
tyg och material. Även detta utrymme 
har fått sig en rejäl ansiktslyftning ge-
nom att vår egen ”målar-mäster” Bernt 
Ahnvik målat om hela utrymmet. En ny 
arbetsbänk har också kommit på plats. 
Det visar sig dessutom att Bernt frä-
schat upp pannrummet. Men för att 
lyckas få ut flinggolvet ordentligt be-
höver man dock vara två, så då fick han 
hjälp av Harald.

Under sommaren 2020 bytte ett par av 
våra daglediga herrar ut fönstren i lä-
genhetens ”vardagsrum” som tjänat ut. 
Idag sitter det tre fönster där, med trä 
på insidan och plåt på utsidan vilket ger 
underhållsfria fönster utvändigt. 

Under sommaren renoverades även 
kyrkportarna. De var ganska torra och 
hade en hel del sprickor, så de behövde 
verkligen en hel del omvårdnad. Ett par 
av våra daglediga herrar slipade av den 
gammal ytbehandlingen. De spacklade 
och la på en ny ytbehandling i form av 
lasyr.

En dag när jag kommer upp till kyrkan  
finner jag en ödmjuk herre liggandes på 
knä. Han håller på att lägga in ett par-
kettgolv i Johannas ”pastorsrum”. Men 
att lägga in ett parkettgolv synes även 
det kräva sina  överläggningar. Annars  
mycket lägligt påpassat eftersom Jo-
hanna nyss har gått på ”mammaledig-
het”. Rummet får någon vecka senare 
även nya tapeter och är efter det också 
ett uppfräschat utrymme.



Ny takbeklädnad på G

I slutet av november månad var det så  dags att 
genomföra det andra riktigt stora jobbet nämligen 
att få en ny takbeläggning på vinkelbyggnaden 
till kyrkan. På baksidan av taket låg det fortfa-
rande ett enkupigt taktegel kvar sedan kyrkan 
byggdes 1955. På framsidan låg det betongpan-
nor sedan slutet av 70-talet.

Nu har hela taket lagts om, fått ny papp, läkt och 
nya betongpannor med 30-års garanti. Nu lär de 
nog ligga en hel del år ytterligare. Idag byts be-
tongpannor normalt efter 40-45 år.  

 

Samtidigt som taket byttes även ränndalar, stuprör 
och hängrännor. Allt är nu bäddat för att inga 
fuktskador skall uppstå, vilket förekommit på se-
nare år. Freeman Bygg i Borås var entreprenören 
som genomförde jobbet.

Av detta ser vi att det har jobbats på flitigt. Men 
allt är inte bara hantverksjobb, utan stora jobb 
med entreprenörer föregås av mycket pappersjobb 
i form av bland annat anbudsunderlag, offert- och 
avtalsgranskningar, och då är det tacksamt att det 
finns medlemmar med olika kompetens.

Gun-Britt Gustavsson 



Med glädje och stor tacksamhet är vi ett gäng som tagit oss upp till 
kyrkan för veckans promenad, på så där lite runt dryga fem kilo-
meter den här dagen.  Här står damerna redo på startlinjen för att 
börja dagens gemensamma promenad. 

Så här i Coronatider ger detta oss möjlighet att ändå få umgås, få 
motion och gott om frisk luft om än i bland i en bitande kylig vind, 
åtminstone så här i januari-februari efter att kylan och snön anlänt 
efter årsskiftet. 
Under promenaden har vi ett ständigt 
pågående samtal med varandra, vilket 
annars är en stor bristvara i dessa tid-
er. Så nöjda, glada och fyllda med ny 
energi efter promenaden  avslutar vi 
liksom alltid vår gemenskap med ny-
ingebönen.

Men visst, saknar vi vår traditionella 
gemensamma fikastund efter promen-
aden där mycket hinner ventileras. 
Men sista torsdagen före jul  kommer 
vår omtänksamma Gunnel med en stor 
ryggsäck på ryggen. Den visar sig senare innehålla muggar, varm 
glögg, nybakade bullar och pepparkakor. Detta gav oss möjlighet 
till ett njutbart stopp under vandringen där detta naturligtvis 
avnjöts tillsammans med ”prat”.    - TACK Gunnel!

Äntligen torsdag igen...
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