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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 onsdagen den 

22 september

Församlingsblad
Årgång 45 

Att vara kristen i Centralasien innebär ofta förföljelse, hot och 
svårigheter av många slag. Det kostar för många allt att vilja 
följa Jesus ord i Mark 1:17 ”Kom och följ mig”. Det är inte lätt 
för oss som lever i frihet att på djupet förstå de kristnas livs-
betingelser i dessa länder, men det manar till eftertanke om vad 
vår kristna tro betyder och hur vi som syskon i en världsvid 
gemenskap kan stödja våra bröder och systrar som kämpar. Hur 
kan vi understödja dem i deras situation och även bidra till att 
många fler människor i dessa länder kan få höra om Jesus?

Centralasien och Turkbältesregionen är en förhållandevis okänd 
del av världen där många svenskar vet väldigt lite om vad som 
händer. Bilden är ofta att regionen är avsidestagen, det råder 
förtryck av människor och att det är ett fattigt område. De 
centralasiatiska länderna har spelat en viktig roll i historien som 
vagga för gamla fina kulturer och förbindelselänk mellan öst och 
väst när Silkesvägen redan för tusen år sedan band samman 
handelsströmmar mellan dåtidens stora kultur- och maktcentra. 

När Equmeniakyrkan bildades fanns redan ett engagemang från 
några av bildarsamfunden i Turkbältesländerna, så vårt nya 
samfund har från start haft ett intresse för området. Redan under 
slutet av 1800-talet sände Svenska Missionsförbundet ut missio-
närer till västra Kina som då kallades  Öst-Turkestan för att 
arbeta bland de turkisktalande folken där. SMF hade också 
svenska missionärer i den kaspiska regionen mellan 1880-1914. 
Svenska Baptistsamfundet har jobbat här i ungefär 25 år. De 
historiska banden är starka.

Att bli kristen i den här delen av världen kan kosta allt. Myndig-
heterna söker hålla koll på Dig och troende kan bli av med jobbet 
eller annat som kostar på. Eftersom länderna är muslimska är det 
ofta allra jobbigast att om Du blir frälst kan den egna familjen 
och grannar ta avstånd från Dig.

Vad menar vi med Turkbältet? Det består av flera självständiga 
länder, plus ett antal regioner i Ryssland och Kina där den 
gemensamma nämnaren är att språken som talas hör till den 
turkiska språkgruppen. Folkslagen i regionen är mer eller mindre 
kulturellt besläktade. Ett nytt spännande grepp är att beakta en 
hel kulturgrupp som ett potentiellt missionsområde. Visionen är 
att gå vidare med de länder vi redan är engagerade i och över tid, 
när Gud öppnar upp nya möjligheter, samfundsrelationer, initiera 
nya strategier för missionsarbetet i Turkbältesregionen.

Vad kan Du göra? Var med skänk pengar så att vi kan utveckla 
insatsen. Framförallt be för våra vänner som vi stödjer, att Herren 
leder oss till att göra rätt saker, att fler muslimer skall lära känna 
Jesus!

Skrivet av en medlem i Equmeniakyrkans arbetsgrupp för 
Turkbältet

Vår mission i 
Turkbältesländerna/Centralasien
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inte når dit vi annars kunnat nå? Oron för att bli 
betraktad som en dåre gör att man fogar sig i 
ledet och så står där en dag, frustrerad över att 
ha blivit som alla andra och inte det man 
egentligen drömde om och längtade till, även om 
man därigenom undkom en del problem. För att 
än en gång citera vår gammeldansk: ”Att våga är 
att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga 
är att förlora sig själv.”

Jag vet inte i vilket sammanhang Kierkegaard sa 
det eller om han syftade på något alldeles 
särskilt, men det påminner allt om några ännu 
äldre ord, citerade bl.a. av Lukas i kapitel 9 i 
evangeliet som bär hans namn: Vad hjälper det 
en människa om hon vinner hela världen men får 
betala med att mista sig själv? Att alltid hålla sig 
på säkra sidan, hålla sig väl med alla och till 
varje pris undvika allt svårt är inte att leva fullt 
ut. Då går man miste om en del av upplevelsen – 
och i värsta fall om själva livet med stort ”L”.

Kristen tro var aldrig tänkt att vara bara nån 
sorts kosmisk drulleförsäkring som garanterar en 
plats i himlen en dag, alla våra misslyckanden 
till trots. Jag tror tron var tänkt att ge livet här 
och nu färg, glädje och innehåll. Att tron ska ge 
mening i mörkret och djup åt glädjen. Jag tror på 
ett liv före döden, inte ”bara” efter den. Ett liv 
där vi vågar, för att Han är med. Där vi inte 
behöver förstå allt – för Han vet. Där vi må gå 
mot strömmen – men bara för att vi är på väg till 
Källan. Och då må en del tycka att vår tanke är 
knapp till mått – för vårt hjärta har det gott!

                     Christian Kastö

Den danske tänkaren Søren Kierkegaard sa att 
Livet är underligt på det viset att det bara kan 
förstås baklänges, men måste levas framlänges; 
och det är nog något av det klokare jag har hört 
att en dansk har sagt.

...eller en svensk för den delen. Nationaliteten 
spelar väl ingen roll när man tänker efter – det 
är nog en ganska universell erfarenhet han satte 
ord på. Detta med att leva är ju i sig ganska fan-
tastiskt; tänk att vi alls existerar! Hur kommer 
det sig att något alls finns istället för att ingen-
ting finns? Och i förlängningen: Hur kan man 
inte tro på en Skapare när nu allting finns? Och 
om där finns en Skapare – borde det då inte 
finnas mål och mening med vår färd till att göra 
vägen mödan värd?

Men det är ju då där vår vän Søren kommer in 
med sin baklängesbetraktelse. Man behöver inte 
ha kommit till livets slut för att ha upptäckt att 
han hade rätt. Hela tiden inser man ju hur saker 
liksom går i varandra och ges mening, eller i 
alla fall begriplighet, när man ser dem i 
backspegeln. Ändå har vi ofta svårt att komma 
ihåg det när vi står mitt i meningslösa obegrip-
ligheter. I stunden, i fallet framlänges, blir vi 
närsynta allihop. Bekymren tar över, tillvaron 
blir del av problemet, existensen känns inte 
sådär förundrande fantastisk som den kanske 
borde; allt är en trasa och vårt hjärtas skri i 
världen är inte ett jubel, utan en ynklig suck. 
Och kanske är det precis som det ska med det.

Kan det inte rentav bli så att en oro för miss-
lyckande, en rädsla för att behöva uppleva 
mörker, kan hålla oss så mycket tillbaka att vi 

                               
     Jag tror tron var 

tänkt att ge livet 
här och nu färg, 
glädje och inne-
håll.

”

”



Innan Johanna gick på föräldraledighet 
startade hon Framtidsgruppen. Vi har 
under vintern och våren träffats regel-
bundet och talat om församlingens roll 
förr, nu och i framtiden.

Frågeställningarna har varit många. Vilka är vi? 
Hur fungerar församlingen idag? På vad sätt tar vi 
till vara på kontakten med människor vi möter? 
Hur arbetar vi; med barn och unga, för mångfald 
och integration, och vad har vi för ekumeniska 
relationer?

Styrkor och svagheter

I församlingen har vi många som är väldigt enga-
gerade. Det är bra, men kan å andra sidan bidra till 
att det krävs en del av andra att ta sig in i arbetet. 
Vi behöver bli fler som delar på jobbet.

Det är en styrka att medlemmarna har olika bak-
grund och erfarenhet. Det gör det möjligt att känna 
frihet i gudstjänsten. När vi har olika mötesledare 
blir formerna för gudstjänsten varierade.

Det är viktigt att medlemmarna inte upplevs som 
”präktiga” av folk runt om i vår omgivning. Vi 
måste våga vara oss själva med både starka och 
svaga sidor.

Gruppen upplever att det är ordning och reda i för-
samlingen och att det finns en värme och omsorg 
mellan församlingens medlemmar. Dock behövs 
mer information från olika grupper om vad som är 
på gång. Församlingen får inte kännas ”hemlig” 
och sluten. Informella informationsvägar räcker 
inte.

Vi känner att kyrkan har ett bra läge på en central 
plats i Brämhult. Vi har skolan mitt emot och 
många brämhultsbor passerar varje dag. Ändå 
syns församlingen för lite utåt. Annonser och an-
slagstavla är bra men inte tillräckligt. Under 
Coronapandemin har vi upplevt hur bra det är med 
närvaro online, men vi kan synas mer och på andra 
sätt. Vi kan göra byggnaden med synlig med t.ex. 
utemöbler, och levande ljus utanför kyrkan när det 
är något som pågår. Vi har för otydliga ingångar. 
Kanske kan vi sätta en välkommenskylt vid entré-
erna?

Equmenias arbete når många varje vecka. Försam-
lingsmedlemmarna kan stötta på olika sätt, så att 
fler av barnens föräldrar blir intresserade av oss. 
Bara genom att dyka upp på equmenias arrange-
mang, kan vi på ett enkelt sätt visa vilka vi är.

På många olika sätt har församlingen och enskilda 
medlemmar kontakt med andra kristna i Borås. Vi 
behöver fortsätta att odla våra kontakter med 
olika församlingar och grupper, för att inte bli en 
isolerad ö.

I vår omvärld

Alla problem som finns i samhället i stort, finns 
också i Brämhult. Här sker mycket som inte syns. 
Här finns många ensamma barn och många upp-
tagna vuxna. Gruppen samtalade om hur försam-
lingen kan vara till för brämhultsborna. Vi kan 
samarbeta med fritidsgården och starta vuxen-
vandringar. Vi kan ha öppet café i kyrkan de kväl-
larna. På fredagar har vi ju redan en bra verksam-
het för målgruppen. Den skulle kunna öppnas för 
att nå fler. På sikt kan vi erbjuda en grupp för 
unga vuxna och/eller alphagrupp för att fånga upp 
dem som är för gamla för tonår.

Möjlighet för barnfamiljer att mötas under dagtid 
har vi också pratat om. Kanske kan de erbjudas att 
äta lunch tillsammans med pensionärer. Många 
familjer idag har den äldre generationen på lite 
avstånd. Nya kontakter kan ge ömsesidig glädje.

Lena Bennet

Församlingen nu och i framtiden

Myrås framtidsgrupp består av:
Mattias Andreasson
Lena Bennet
Gull-Britt Byhlin
Fredrik Englund
Oscar Felle
Simon Mållberg  (sammankallande)
Gunnel Samuelsson
Ann Strömbom

Myrås framtidsgrupp består av:
Mattias Andreasson
Lena Bennet
Gull-Britt Byhlin
Fredrik Englund
Oscar Felle
Simon Mållberg  (sammankallande)
Gunnel Samuelsson
Ann Strömbom

Aktuell inbjudan!

Framtidsgruppen vill bjuda in alla som kan, att 
vara med som vuxenvandrare. För att det ska 
bära på sikt behöver vi vara många. Alla behö-
ver inte vara ute, det behövs också folk i kyr-
kan för att hålla öppet och bjuda på fika. På så 
sätt kan vi hänvisa ungdomar som inte har nå-
gonstans att ta vägen till en stunds gemenskap i 
Myråskyrkan. 

Känner du att det här är din uppgift? Hör av dig 
till någon av oss i gruppen.



Konsert lördagen den 16 oktober kl 18.00 

Smoland är ett band bestående av fyra unga 
musiker från Jönköpingstrakten och Borås, 
just nu utspridda över landet för musik-
studier. 

På piano och sång, Noa Edwardsson, 
bandets egen organist, som studerar till 
kyrkomusiker vid Malmös musikhögskola. 

Bas spelar Oskar Kiland som just nu går 
estet musik på Per Brahe gymnasiet och 
tillsammans med Adam Bacelj, bandets 
gitarrist, håller ställningarna i Småland. 

 Smoland 

På keyboard och sång har vi August Petrén 
just nu studerande på folkhögskola utanför 
Linköping men till hösten student på kung-
liga musikhögskolan i Stockholm. 

Med en grund inom olika musikgenrer 
såsom jazz, rock och psalmer och en 
förkärlek för svängig musik spelar de 
tillsammans en energisprudlande musik. 
Covers på gamla 70-tals klassiker, omarran-
gerade psalmer och egenskriven musik är 
bara lite av det man kan få höra från dem. 

Lördagen den 16 oktober kl 15.00 
Församlingens årsmöte 

med efterföljande gemenskap då vi äter något gott tillsammans för att 
därefter lyssna till



Söndagen den 25
Andlig klarsyn, Ev Matt 7:15-21, GT Mik 3:5-8
EP 1 Joh 4:1-6, GT Ps 119:30-35
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

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

Christian Kastö
Sång: Stig Arvidsson

Söndagen den 8
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

Söndagen den 15
Tro och liv, Ev Luk 18:9-14, GT Jes 2:12-17,
Ep Rom 3:21-28, Ps 143:6-10
10.00 Gudstjänst

Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 22
Friheten i Kristus, Ev Mark 7:31-37, GT 2 Mos 
4:10-17, Ep 2 Kor 3:4-8, GT Ps 145:13b-18
10.00  Gudstjänst 
           Christian Kastö
           Sång: Jenny Petrén och
           Carl-Gustav Bjursell

Söndagen den 29
Medmänniskan, Ev Luk 10:23-37, GT  1 Mos
4:8-12, Ep 1 Joh 4:7-10, Ps 103:1-6   
10.00 Gudstjänst

Elisabeth Lewin
Sång: Birgit Hultgren

September
Lördagen den 4 
09.00 Frukostsamling med vår 

nya regionala kyrkoledare
Elin Alm

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar
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 Gudstjänst

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

Söndagen den 20
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

Lise-Lotte Pyren Englund
Sång: Jenny Petrén och                             

            Carl-Gustav Bjursell

Söndagen den 27
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 4
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

Tommy Holmberg
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 11
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 18
Jesus förhärligad, Ev Matt 17:1-8, GT 2 Mos 
24:12-18, Ep 2 Pet 1:16-18, Ps 89:12-18
10.00 Gudstjänst

Gull-Britt Byhlin
Sång: Birgit Hultgren

  



    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 5
Enheten i Kristus, Ev Joh 17:9-11, GT Hes 
37:15-22, Ep Ef 4:1-6, Ps 95:1-7
10.00 Gudstjänst

Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle och Stig Arvidsson

Onsdagen den 8
16.30 Vi hjälps åt att storstäda kyrksalen (eller

kom när du kan)

Söndagen den 12
Ett är nödvändigt, Ev Matt 6:31-34, GT Neh 
9:19-21, Ep Apg 20:32-36, Ps 123
10.00 Gudstjänst

Rebecka Benjaminsson Larsson
Musik: Axel Petrén och Carl Millberg

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

Christian Kastö
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

Söndagen den 26
Rik inför Gud , Ev Matt 6:19-24, GT 2 Mos
32:1-4, Ep 1 Joh 2:15-17, Ps 49:6-12
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Myråskyrkan

tillsammans med Brämhults kyrka
Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle och Stig Arvidsson,
Ellinor och Mattias Andreasson

Oktober
Söndagen den 3
10.00 Equmeniagudstjänst

Christian Kastö

Söndagen den 10 
Lovsång, Ev Luk 17:11-19, GT 1 Krön 29:10-14
Ep 1 Thess 5:16-24, Ps 65:9-14
10.00 Gudstjänst med efterföljande Skördefest 

Gunilla Bun, f d missionär i Kambodja
Sång Birgitta Felle

Lördagen den 16
15.00 Årsmöte följt av en gemenskap där vi äter 

något gott tillsammans innan vi lyssnar till

18.00 August Petrén med Band Smoland 

Torsdagar – jämn vecka
  19.00  BÖN i hemmen 

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

0704-54 64 21

Onsdagar
10.00  Promenad och 
fika för herrar

Torsdagar
10.00  Promenad och 
fika för damer

  

Lördagen den 
22 januari

får vi besök av  
    Liselott J Andersson

Visst uppehåll under sommaren

Frukostsamlingar på gång…

Lördagen den 
13 november
får vi besök av  
Göran Holmberg

  

Söndagen den 17
Att leva tillsammans, Ev Mark 3:31-35, 
GT Rut 2:8-12, Ep Apg 9:36-43, Ps 68:5-7
10.00 Årshögtid

Harald Eidering
Sång: Birgitta Felle och Stig Arvidsson
Ellinor och Mattias Andréasson
Jenny Petrén och Car-Gustav Bjursell



 

Missionsrallyt  
Ett stort tack till alla som stödde vårt Missions-
rally  som inbringade 18 198 kronor till Equmen-
iakyrkans internationella missionsarbete och 2 567 
kronor till Diakonia. Myråskyrkans del i insam-
lingen till internationella missionsarbetet var 
5 215 kronor. 

Syftet/målet med missionsrallyt var:

* Samla in pengar till missionen
* Informera om mission
* Träffas och göra roliga och utmanande
   aktiviteter

Det som vi kan tillägga är att det blev ett bra 
samarbete och engagemang mellan sex Equ-
meniakyrkor i bygden (Equmeniakyrkorna i 
Toarp, Sjömarken och Fristad samt Immanuels-
kyrkan, Bodakyrkan och Myråskyrkan). Till detta 
blev det många härliga möten mellan människor 
som inte hade träffats på länge. 

Vi i kommittén är glada över att vi i Myråskyrkan 
har kunnat bidraga på detta sätt. 

Missionskommittén genom Gull-Britt Byhlin

1:a pris, en tavla målad av Anna-Maria Nilsson 
vinnare Ulf Hallkvist, Fristad

  SKÖRDEFEST!
Söndagen den 10 oktober planerar 

Missionskommittén att ha en liten skördefest.

Skulle du vilja bidra med något till vår 
försäljning tar vi tacksamt emot det. Det kan 
vara något hembakat, ”syltat och saftat” eller 

något annat ”hemmagjort”

Hör av dig till Birgitta Felle om du vill 
skänka något.

Tel 0702 - 82 12 78   - TACK på förhand



Årets gökottevandring 
gick till Marja och Åke

Någon gök hörde vi inte i år, men såg desto fler gröns-
kande träd och fina sommarblommor. Det märktes att alla 
var glada att få träffas IRL igen. Att vi sedan blev gene-
röst mottagna på Marja och Åkes altan, där det fanns 
plats för mycket prat och skratt, gav oss alla en fin dag.



-Mitt år i Spanien

Jag sökte till Svenska Skolan Costa del Sol för att jag 
ville göra något speciellt med min gymnasietid. Jag 
var trött på den normala vardagen i Sverige, jag ville 
göra något minnesvärt. Svenska Skolan Costa del Sol 
ligger i staden Fuengirola som ligger mittemellan 
Malaga och Marbella.

19 mars 2019 blev jag antagen! Det var en konstig 
känsla, jag visste inte vad som väntade och den enda 
som kunde bestämma vad som skulle hända var jag 
själv. Att tacka ja till denna resan var svårt, men till 
slut tog jag beslutet. Väntan efter det var olidlig, det 
var en väldigt jobbig men också spännande period. 
Jag tog vara på allt och sommaren 2019 måste varit 
den bästa hittills. Tiden gick fort och snart var sista 
veckan där. Sista veckan i Sverige var riktigt jobbig. 
Jag var mycket med min fina familj och vänner, sedan 
var det dags att säga hejdå till alla. Kramarna med 
familjen på flygplatsen går inte att förklara, får tårar i 
ögonen nu bara utav att tänka på det. Jag vinkade 
hejdå och resan var igång, flyget gick bra och fort. 
Personal från skolan hämtade upp mig på flygplatsen 
och vi åkte taxi in till Fuengirola. På skolan hämtade 
min värdfamilj upp mig. Första dagarna var långa och 
spännande. Efter ett tag började det bli jobbigt att inte 
ha en vardag och det var något som jag verkligen inte 
hade tänkt skulle påverka en så mycket, att inte ha en 
vardag var verkligen jobbigt. När jag äntligen hade 
fått igång vardagen kom också hemlängtan som värst 
för mig. Jag hade insett att det var här jag bodde nu. 
Hemlängtan kom i perioder och fanns alltid där. Det 
gick inte en dag utan att jag tänkte på alla hemma i 
Sverige. Men för mig var det hanterbart tack vare alla 
underbara vänner och kontakter jag hade i Spanien.

Skolan blev som en stor familj och jag har aldrig 
kommit så nära personer som jag gjort där, jag fick 
verkligen vänner för livet.

Skolan jag gick på är väldigt liten och väldigt 
personlig. Skolan är svensk så alla lärare och elever 
pratar svenska och de allra flesta kurserna hölls på 
svenska. På skolan fanns Samhällsvetenskapliga 
pro-grammet med beteende inriktning vilket är just 
den linjen jag går här i Sverige och därav gick det 
mycket smidigt för mig att få ihop kursplanen.

En kurs alla går heter humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering. Detta är en kurs där 
man lär sig om den spanska kulturen men det ingår 
också massor med resor till olika platser i Spanien. 
Dessa resor var helt fantastiska och givande! Vi fick 
bland annat åka till vinodlingar, botaniska träd-
gårdar, åka skidor i Sierra Nevada och besöka 
museum runt om i landet. Detta anordnade skolan åt 
oss och det var mycket minnesvärda resor.

Jag bodde i två olika värdfamiljer under min 
vistelse. Ena värdfamiljen bodde i ett bostads-
område utanför Fuengirola. Jag bodde där till-
sammans med en annan svensk tjej som också gick 
på skolan, vi trivdes jättebra tillsammans. Det var 
en typisk spansk familj där flera generationer bodde 
i samma hushåll. I denna värdfamiljen fick man 
sköta sig själv och det var snarare som att vara 
inneboende än en “familj”. Men jag trivdes bra och 
villan vi bodde i hade både pool och trädgård vilket 
var en enorm vardagslyx. 

Vid årsskiftet tog jag och min roomie beslutet att 
byta värdfamilj. Vi upplevde att avståndet från vår 
bostad och staden begränsade vår vistelse och vi 
ville flytta närmare staden. I Spanien finns inte 
kollektivtrafik på samma sätt som i Sverige och att 
cykla eller åka moped hade varit livsfarligt. Själva 
flytten var ganska jobbig men vårt nya boende var 
jättetrevligt! 

 



Vi bodde tillsammans med en värdmamma i en 
lägenhet som låg mitt i centrum. Vår nya 
värdmamma tog hand om oss som sina döttrar och 
vi blev så bortskämda.

Vardagen i Spanien var underbar. Jag gick i skolan 
på dagarna och på fritiden hängde jag på stranden 
med mina vänner, umgicks med andra kristna 
svenskar i Svenska kyrkan som finns i Fuengirola, 
tränade och var volontär på ett hundcenter på den 
Spanska landsbygden. Det var fantastiskt! Men det 
fanns också en hel del både sorgliga och hemska 
delar. På Fuengirolas gator fanns mycket hemlösa 
människor men även mycket alkoholister och 
drogpåverkade. Det är viktigt att känna sig stabil 
som person innan man ger sig iväg på ett sådant här 
äventyr. En hel del risker fanns under vistelsen. 
Många av mina vänner blev nerdrogade och det är 
inte ovanligt med kidnappning, speciellt av unga 
blonda tjejer. Jag hade ett underbart år tack och lov 
men det var mycket viktigt att vara uppmärksam och 
försiktig.

Mitt i allt kom Covid-19 och hela Spanien sattes i 
karantän. Reglerna var mycket stränga. Det kändes 
som vi flydde landet. Flyg efter flyg blev inställt och 
det var ett stort projekt att lyckas komma hem. Detta 
var en mycket känslosam period. Såklart ville jag 
inte åka hem och avbryta året i Spanien men jag 
ville heller inte bli fast där, ensam. Trots den hastiga 
hemgången och allt som hänt i världen kan jag inte 
vara besviken. Jag är så nöjd. Så lycklig. Detta året 
har varit det bästa i mitt liv. Min tacksamhet går inte 
att beskriva. Tack snälla mamma och pappa för att ni 
gjort detta möjligt för mig. Tack alla vänner i 
Sverige som har  stöttat mig och bidragit till att jag 
vågade mig ut på detta. Tack älskade vänner från 
Spanien, er kommer jag ha med mig hela livet. Och 
tack Svenska Skolan Costa del Sol för att ni ligger 
där ni ligger.

Sara Persson

    Mitt äventyr i Texas

Den 17 juli 2019 bar det av till USA,. Resan började 
med ett 10 dagars läger i New York, med flera andra 
utbytesstudenter. De var precis som jag en perfekt 
blandning av nyfikenhet, total rädsla och drömmar 
som gick i uppfyllelse. Vi bodde allihopa på ett 
College campus några timmar utanför New York 
City. Dagarna var fyllda med aktiviteter och 
”Amerikalektioner”. Lektioner som kultur, engelska 
och amerikansk vett & etikett. Vi gick på en baseball 
match och till en vattenpark, vi sjöng karaoke och 
hade peprallies, femkamp och talangjakt. Det kändes 
som mer kul på en vecka, än vad jag haft i hela mitt 
liv. En dröm helt enkelt. Högst minnesvärd var vår 
dag i New York City i värmeböljan tillsammans med 
frihetsgudinnan och mer än nog shopping. Vi slutade 
veckan med ”prom”, ett disco. Under dagarna innan 
såg vi hur folk frågade varandra till prom på 
banderoller med ett ”promposal” som det så klyftigt 
heter, prom + proposal. Det var väldigt lätt att 
komma nära varandra under lägret där vi alla var i 
samma situation, tusentals mil hemifrån. Man kände 
direkt att man behövde varandra i detta okända land. 
Det kändes ungefär som ett enda stort neverending 
kollo med ungdomar som bodde tillsammans. Men 
tyvärr hade veckan ändå sitt slut och det hemska 
farvälet med alla nya vänner man fått kom. Där fick 
jag vänner för livet och knöt band över hela världen. 
Det var en fin försmak av vad som skulle komma 
under året.

Vi åkte sedan alla ut till våra värdfamiljer över hela 
USA. Den 27 juli anlände jag till San Antonio, Texas 
hos familjen Patriks. Värdmamma D’Laine och 
värdpappa Patran och deras 4 barn från åldrarna 8 - 
16. Det var mycket svårt att ställa om sig till Texas 
sommarhetta, som låg på runt 36˙C. Som tur var, var 
poolen inte långt borta. Bara en 10 minuters 
promenad, precis utanför grindarna till vårt 
grannskap. 

                    Fortsättning på nästa sida

  Här beskriver två av våra 
ungdomar hur det var att gå  
i skolan utomlands och sedan 
hastigt få avbryta och resa 
hem på grund av pandemin.

Sara Person tillbringade ett 
år i svensk skola i Spanien, 
och Emma Blomster gick på 
college i Texas.



Fortsättning från föregående sida

Jag delade rum med min jämngamla värdsyster 
Mackenzie, och katten Callie som gärna kröp upp i 
min säng och tog en tupplur när det passade henne. 
Mackenzie och mina tre andra värdsyskon gick alla 
på en kristen privatskola, vilket betydde att jag inte 
skulle känna någon när jag väl började på min skola. 
Den 13 augusti började jag på Veterans Memorial 
High School i årskurs 11. Jag kommer ihåg den mor-
gonen som om det var igår. Jag minns den med 
skräckblandad förtjusning men jag kunde ändå inte 
sluta le. Jag tog mig igenom första dagen hyfsat bra, 
och fick dra ”utbytesstudent kortet” några gånger för 
lite särbehandling och extra vägvisning runt i den 
stora förvirrande skolbyggnaden.

Det tog faktiskt ett litet tag innan jag hittade mina 
riktiga vänner som jag skulle spendera min tid med. 
De vännerna hittade jag på Mr. Schmidts fysiklektio-
ner, utan dem vet jag inte vad jag hade tagit mig till. 
Mina dagar var oftast fullspäckade från start till slut 
vilket var ett liv jag mycket uppskattade. Det hände 
alltid saker och spontana små äventyr fanns alltid på 
dagordningen. På vardagarna gick jag i skolan från 
9:30 till 16:30, 30 minuter lunch och 4 minuter mel-
lan varje lektion. Efter det stannade de flesta skolbar-
nen kvar på skolan för sina aktiviteter. Det var allt 
från simning, cheerleading och basket till spanska 
klubben, mattelaget och robotteamet. I mitt fall var 
det teatern som höll mig kvar både efter skoltid och 
vissa helger. Att göra en audition för skolpjäsen var 
ett av de bästa besluten jag tog under det året. Jag 
lärde mig så mycket om, inte bara teatervärlden, utan 
också om mig själv och mina gränser som jag nu kan 
kliva ut från. På höstterminen satte vi upp pjäsen Ho-
neymoon at Graveside Manor, en skräckkomedi som 
vi repade varje dag i ungefär 2 månader. I denna pro-
duktion var jag en del av scenarbetarna och rekvisita 
ansvarig . Jag lärde mig alla de viktiga komponenter-
na som händer bakom scen, utan dem så finns det ju 
faktiskt ingen pjäs. Under vårterminen satte vi upp 
ännu en komedi som heter The Magic Flute, från 
början en opera skriven av Mozart. Denna gången 
fick jag en alldeles egen roll och spelade ingen 
mindre än ”Ande nummer 2”. En  storslagen roll om 
du frågar mig. Den pjäsen gick  vi sedan vidare med 
och tävlade mot andra skolor i en regional tävling. 
Det var ett av de roligaste minnena jag har från USA. 
Jag har min teaterlärare Vanessa White att tacka för 
att jag fick vara en del av det fantastiska gänget. och 
vännerna som jag fick där.

En av de största skillnaderna från det svenska gym-  
nasiet är skolandan och stoltheten man har för sin 
egen skola. Alla skolar har egna färger och till och 
med en egen maskot. Vår skolmaskot var ”The 
Patriot”, röd, vit och blå! I Texas är det definitivt en 
underdrift att säga att amerikansk fotboll är lika stort 
som Kalle Anka på julafton, eller kanske till och

med kyrkkaffet efter gudstjänsten på söndagar. Det är 
på största allvar måste jag säga. Varje fredagskväll 
under första månaderna av skolåret bänkar sig alla på 
läktarna. De målar ansiktet med våra skolfärger och 
stämningen är sannerligen på topp under den så 
kallade ”Friday Night Lights”. Hela samhället 
kommer samman och hejar på de lokala High School 
matcherna. Fullt med fotbollsmammor, lite för 
engagerade pappor och fnittrande tonåringar såklart. 
Jag kunde inte för mitt liv förstå reglerna i denna 
hyllande sport, men har så många roliga minnen från 
dessa kvällar. Ett fint exempel på amerikansk 
populärkultur. 

Hösten kom och med den den amerikanska högtiden 
Thanksgiving. Det var något som jag hade sett fram 
emot mycket. En mycket fin familjehögtid som 
handlar om att vara tacksam för det vi har. Självklart 
handlar det också om att äta så mycket så man 
spricker, det är ju trots allt USA. Vi bjöd hem några 
familjevänner och hade en riktig festmåltid som gav 
oss rester i flera veckor efter. När vi alla satt vid 
matbordet tog vi varandras händer och tackade Gud 
för allt som vi är tacksamma för. 

Något av det jag kan sakna mest med Texas är vädret 
som konstant spelade spratt med min hjärna. Det var 
shorts på juldagen och solkräm året om. Jag kunde 
inte klaga. 

Att bara prata på engelska var inte en lätt 
omställning. Ibland vaknade jag på morgonen och 
slängde ut ett ord på svenska till min värdsyster 
Mackenzie, Hon bara kollade på mig som om jag 
pratade i nattmössan. Allt eftersom tiden gick börjar 
man få kläm på det och till slut började jag räkna på 
engelska, tänka på engelska, och till och med dröm-
ma på engelska. När jag kom hem var det istället 
tvärt om. Jag började mina meningar på engelska till 
mina svenska vänner, som skrattade med mig. Att ha 
två språk i huvet på samma gång är inte lätt. 

Mitt år blev tyvärr aningen kortare än väntat. Det 
blev avbrutet av denna globala pandemi som vi alla 
nu känner till allt för bra. Den 26 mars 2020 bar det 
hemåt. Det blev en lång flygresa för att ta in att detta 
var sluten på min resa. När jag väl kom hem kändes 
allt helt surrealistiskt,. Det verkade mindre på något 
sätt och jag såg det i ett annat ljus. Allt jag hade växt 
upp med var på precis samma plats och inte mycket 
hade ändrats, mitt hus låg där jag kom ihåg det, men 
det hade krympt i stolek an aning. Det var svårt att 
avgöra om de senaste åtta månaderna var en dröm, 
eller om det var hemma som var drömmen. 

Det var inte ett år i ett liv utan ett liv i ett år. Jag 
kommer alltid bära med mig minnena och vännerna 
jag fått där i mitt hjärta och rekommenderar alla som 
får chansen att bara åka och testa sina vingar.

Emma Blomster
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