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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.

Sista manusdag för 
nästa blad är lördagen 

den 11 februari

    

Vinterpsalm

Det är så fint ibland på vintern,
då nysnö sakta faller ner.
Vid denna bild av helig renhet
jag om ett sådant hjärta ber.
Det är så fint ibland på vintern,
då vill jag ut på snö och is.
Det är som Herren ber oss leka,
uti sitt vinterparadis.

Det är så fint ibland på vintern, 
en dag på snö i solens glans,
den gode Guden öppnar famnen,
naturen, jag och allt är hans.
Det är så fint ibland på vintern,
en norrskensnatt har skön mystik.
Då utan ord hörs Herren tala,
min ande fylls av ljuv musik.

Det är så fint ibland på vintern,
då jag i skogen går på tur
jag ser i snön de färska spåren
efter Guds underbara djur.
Det är så fint ibland på vintern.
På skidor har jag ofta känt,
att det går märkligt lätt att bedja
och styrkt jag hemåt återvänt.

Jag ser din hand, min Gud i vintern.
Jag ser din kärlek även där.
Du som är vit som snö, ja helig,
jag älskar dig för den du är.

                Carl-Olov Hultby
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Advent... 

Det finns en psalm skriven av Margareta Melin, som sätter ord på hur vi 
människor kämpar för att leva goda liv, men ständigt misslyckas.                        
        

Vers 1  Advent är mörker och kyla. På jorden är krig och kallt.                            
            Man drömmer om fred och om vänskap, men bråkar och slåss överallt.   
                             
Vers 2  Advent är mörker och kyla. Vi tänder ett ljus och ber:                               
            Förbarma dig, Gud, över jorden, all nöd, all förtvivlan du ser.                 
       

Tänk att det ska vara så svårt att vara människa! Medvetet eller omedvetet 
skadar vi varandra och oss själva, fast de flesta egentligen vill väl. Vi behöver 
hjälp att hålla rätt kurs.                                                                        
Adventstiden handlar om förväntan inför julen då vi firar att Gud blivit 
människa i Jesus Kristus. Jesus är hjälpen, räddaren vi behöver, som sänts till 
dig och mig av oändlig nåd och kärlek. 

Vers 3  Advent är väntan på Kristus; Kom, Herre, kom hit i tid. Och lär oss        
            ta hand om varandra och leva tillsammans i frid.

Advent är en tid att skapa utrymme i sitt liv för gemenskap, medmänsklighet 
och bön. En plats att göra det på är i kyrkan. Varmt välkommen till våra 
samlingar!                          

                   Johanna Lindar



En söndag i september månad var vi 
ett 30-tal barn, ungdomar och vuxna 
från vår församling som tillbringade 
en heldag i Equmeniakyrkan Storsjö-
strand som ligger i Horla, mellan 
Ljurhalla och Alingsås.

Församlingsdag i Equmeniakyrkan 
Storsjöstrand

Gudstjänst firade vi tillsammans med församlingen i en fullsatt 
kyrka, där dom hade sin höstupptakt just den söndagen. 

Under sommaren hade församlingen ändå haft fullt upp med 
arbetsinsatser i den årliga Horlaveckan och i de gemensamma 
engagemangen i Tångahallen, Vårgårda. Där hade församlingen 
tillsammans med 10 andra Equmeniakyrkor i bygden genomfört 
de båda stora arrangemangen, valårets  Partiledarutfrågningar  
10 – 28 augusti och däremellan var  Equmeniakyrkans kyrko-
konferens insprängd under tiden 12 - 14 augusti, imponerande.



musik och en fin gemenskap runt kaffeborden med 
personer både från vår gemenskap och deras. 

Den härliga stunden då vi satt och pratade och 
berättade för varandra om olika saker. Även om jag 
och fler med mig tycker att sådana situationer är 
jobbiga att ställas inför, så är det nyttigt att göra det 
för att få tänka till för egen del och man får höra hur 
andra ser på saker och ting. Man inser att vi på ett 
sätt  är ganska lika, men ändå är vi väldigt olika. 

Sedan är det också gott att kunna umgås över ett så 
stort åldersspann. Man hinner prata  lite mer och om 
andra saker än när man träffas så här en längre stund 
än bara runt fikabordet i kyrkan.

            Simon Mållberg

Då var vi framme vid söndagen, då det var planerat 
en församlingsdag på Storsjöstrand.
Det var med en viss spänning och förväntan jag 
satte mig i bilen för färd mot dagens mål.

Att få fira gudstjänst med en annan församling är 
alltid berikande, så även denna gång. Det var en 
innehållsrik gudstjänst med inslag för både vuxna 
och barn. Vacker sång och ett pianostycke för invig-
ning utav den nya flygeln. Vi avslutade med att fira 
nattvard tillsammans.

Berikad och uppfylld utav glädje, fick vi dela 
gemenskapen runt fikabordet tillsammans med 
människorna från bygden.

Församlingen fortsatte dagen med god gemenskap, 
olika aktiviteter och samtalsstunder.
För min del fick jag dela en god stund utav dagen 
med tonåringarna som var med. Något som jag 
alltid uppskattar är att få ta del av deras liv i var-
dagen deras tankar och funderingar,  samt att även 
kanske få skicka med några tankar som kan få 
berika deras liv.

Tacksam att ha fått dela dagen med församlingen på 
Storsjöstrand och med min hemförsamling åter-
vände jag hemåt med många tankar och intryck från 
dagen och hjärtat fyllt utav glädje.            

        Mikael Strömbom

Mina främsta minnen från dagen;
- Det första jag tänker på är den dopförrättning av 
  ungdomar som  pågick när vi kom.
- Lovsången under gudstjänsten
- Glädjen som lyfte gudstjänsten
- Att få höra berättas om de trossteg som församling-
  en tagit är uppmuntrande. Guds löften håller det
  dom  lovat.
- Att i en lugn samling få berätta för varandra vad
  församlingen och kyrkan betyder för oss, det tycker
  jag stärker banden mellan oss. Utmanar oss att ta
  nya tag. 
- Att växa i tro och i omsorg om varandra.
  Stödja, bedja och vandra i tro med fokus på Jesus.
- Löftet att han går med oss hela vägen får vi påmin-
  na varandra om och vila i jobbiga perioder. Vi vet ju
  vart i är på väg.

                  Gunnel Samuelsson

Några röster från dagen

Vad har jag med mig från den här dagen?

När vi kom dit var det dop av ungdomar i sjön som 
ligger alldeles intill kyrkan.

Sedan en underbar gudstjänst med mycket härlig 



 

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

 

December
Torsdagen den 1
17.30 Bön

Lördagen den 3
16.00 Julsånger på Stora Torget

Arrangeras av BER

Söndagen den 4
17.00 Grötfest med Equmenia

Luciatåg
Johanna Lindar

Söndagen den 11 n                                                                                                                                                                                                                                                                                               nn

Onsdagen den 14

15.00 Dagledigsamling
Julens sånger med Stina Grahl
och Stig Arvidsson, Andakt

Söndagen den 18
17.00 Julsångernas kväll

stämningsfull musik av kören med flera

Onsdagen den 21
17.00- Julmys i Myråskyrkan för alla åldrar 
19.00 Pyssel, korv och samling vid krubban

Juldagen den 25

Jesu födelse
Luk 2:1-20,  GT Jes 9:2-7
Ep Heb 1:1-3,  Ps 72:1-7

06.40 Samling för fackeltåg från Brämhults torg 

Nyårsafton den 31

17.00 Nyårsbön 
Birgitta och Axel Felle

   

 Januari
Söndagen den 8

Missionsfest
14.00 Vi äter lunch tillsammans
16.00   Satelitmission i mellanöstern
            - om hur Guds kärlek når människor i

  Mellanöstern och Nordafrika genom 
  media
 Lars-Göran och Agneta Gustafsson med 
 egna erfarenheter från Mellanöstern 
 berättar

Tisdagen den 10
18.00 Samling inför eventuell renovering
           av kök, serveringslokal och övriga ytor
           i kyrkans bottenvåning

Torsdagen den 12
18.30 Födelsedagskalas med tårta och gemenskap

för dig som är född i december - januari

Söndagen den 15
Livets källa
Ev Joh 5:31-36, GT J5 Mos 5:23-27
Ep Heb 2:9-10,  Ps 19:2-7

10.00 Gudstjänst 
Christian Kastö
Sång: Anna Mållberg och 
Elin Johansson Mållberg

Söndagen den 22

Jesus skapar tro
Ev Joh 4:46-54,  GT 2 Kung 5:1-4, 9-15
Ep 2 Kor 1:3-7,  Ps 36:6-10

10.00 Gudstjänst
Bibelns dag
Johanna Lindar
Sång: Stig Arvidsson

Onsdagen den 25
15.00 Dagledigsamling

”Samisk kultur” med Sandra Matti
Andakt och sång av Stig Arvidsson

Torsdagen den 26
17.30 Bön

 

Bana väg för Herren
Ev Luk 3:1-15,  GT Jes 40:1-8
Ep Gal 3:21-29,  Ps 146:3-9

10.00 Nattvardsgudstjänst 
med Julens önskesånger
Jenny Petrén och Calle Bjursell

07.00  Julotta
           Johanna Lindar
           Sång: Birgitta Felle och Stig Arvidsson



 

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

 

Torsdagar
10.00   Promenad med

  fika för damer 

Hantverkscafé
Tisdagar 18.00
 i ojämn vecka

Söndagen den 19
10.00 Barngudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle

Onsdagen den 22
19.00-  Vad längtar du efter i församlingen?
20.30    Kvällsfika och samtal för de som är

  mellan 40 och 65 år gamla.

Torsdagen den 23
N

17.30 Bön

Mars
Onsdagen den 1
15.00 Dagledigsamling

”Sånger om kärlek och trygghet”
Matts Blomberg 
Andakt 

Söndagen den 5

17.00 Bön- och lovsångskväll
Mattias och Ellinor Andreasson
Te och kvällsmacka

Söndagen den 26
Prövningens stund
Ev Mark 1:12-13,  GT 1 Mos 3:1-13
Ep Heb 5:7-10,  Ps 31: 2-6

10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Musik: Vasa Brass

  Bibelsamtal med Johanna
Torsdagar 19.00 – 20.30 ojämna veckor 

med start 2 februari t o m 25 maj

Lördagen den 28
09.00 Frukost

med Pär Alfredsson,
pastorn och evange-
listen som numera är 
chef för Equmenia-
kyrkans nationella enhet.

Söndagen den 29

Jesus är vårt hopp
Ev Matt 14:22-33,  GT 1 Kung 17:1-6
Ep 2 Tim 1:7-10,  Ps 107:28-32  

10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Catarina och Hans Eriksson

Februari

Söndagen den 5

Uppenbarelsens ljus
Ev Luk 2:22-46 (Matt 13:31-33) 
GT Mik 7:7-8  Ep Apg 2:42-46
Ps 138
10.00 Gudstjänst

Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle

Onsdagen den 8  (i Immanuelskyrkan)
14.00 RPG:s Årsmöte
15.00 Ekumenisk dagledigsamling med

Agneta Salomonsson – ”Den kristna
rösten – RPG är en organisation som
påverkar” – Musik och andakt

Torsdagen den 9
17.30 Bön
18.30   Födelsedagskalas med tårta och gemen-

 skap för dig som är född i februari – mars

Söndagen den 12
Det levande ordet
Ev Joh 6:60-69,  GT Jer 23:23-29
Ep Heb 4:12-13,  Ps 33:4-9
10.00 Nattvardsgudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Jenny Petrén och
Calle Bjursell
Församlingsforum efter gudstänsten



Om oss
Vi heter Gunilla och Veasna Bun, Gunilla kommer 
från Borås och är utbildad sjuksköterska. Veasna 
kommer från Phnom Penh, Kambodja och är utbildad 
pastor. Vi har under många år jobbat med olika orga-
nisationer i nordöstra Kambodja och i huvudstaden 
Phnom Penh. Gunilla har jobbat med kapacitets-
byggnad av lokal personal inom hälsovård och ut-
bildning. Veasna har jobbat med ungdomsledare och 
pastorer inom den lokala kyrkan samt med personal-
vård och utbildning inom konflikthantering och barns 
rättigheter. 

Från januari 2022 jobbar vi med Equmeniakyrkan 
och är utsända till Thai Karen Baptist Convention. Vi 
kommer att jobba tillsammans med vår systerkyrka 
där och deras utvecklingsprojekt inom Karen 
Development Services Foundation, KDSF.

Så här i början på november när detta skrivs så har 
regnperioden slutat och ”vintern” börjat. På nätterna 
ligger temperaturen runt 20 grader och ligger på 
mellan 25-30 grader under dagen, så någon snö lär vi 
inte se till här i landet!

Vi har varit här i Chiang Mai i ett drygt halvår och 
har fokuserat på att försöka lära oss thailändska. Vi 
kommer att fortsätta ha språkinlärning som huvud-
saklig sysselsättning under det närmaste halvåret, 
men kommer att börja jobba någon dag i veckan i 
början på 2023. 

Under oktober har vi dock tagit en paus från språk-
studierna och har haft tid att besöka olika delar av 
karenbaptistsamfundet. Equmeniakyrkan stöder sen 
många år ett församlingsplanterings- och ledarträ-
ningsprojekt bland Pwo-karenerna. För ca 25 år 
sedan fanns det endast en församling och några för-
samlingsplanteringar i distriktet, idag finns det 17 
församlingar och 42 församlingsplanteringar! Vi var 
och besökte några utav dessa församlingar och  
församlingsplanteringar under en vecka.

Antalet troende på varje plats varierade mycket, 
men gemensamt var en hängivenhet för evangeliet 
och en önskan om att fler ska få höra de goda 
nyheterna, men också få hjälp på andra sätt. De tre 
som arbetar i projektet har många idéer om hur 
arbetet ska fortsätta utvecklas och de jobbar med att 
utrusta den yngre generationen att ta över som 
ledare. Som del i det arbetet har en fjärde person 
anställts som jobbar med kommunikation. Under 
pandemin började de ha samlingar och utbyta 
information via sociala medier och har nu bestämt 
sig för att fortsätta utveckla hur de kan använda 
olika plattformar för att kommunicera med folket i 
byarna. 

Vi har också besökt det distrikt som vi blivit 
tillfrågade om vi kan jobba i efter våra språkstudier. 
Det är ett mindre distrikt med åtta församlingar av 
olika storlek och de är alla Skawkarener. 
Gemensamt för alla församlingar, förutom en, var att 
det är svårt att få jobb i byarna och en eller flera i 
varje hushåll får åka långt för att hitta ett jobb. De 
flesta byarna ligger också inom nationalparker och 
det finns därför vissa restriktioner för vad de får 
göra. Vad vi förstår så är detta ett problem inte bara i 
detta område utan i de flesta bergsbyar där de olika 
minoritetsfolken bor. 

I många kyrkor här hänger juldekorationerna kvar 
sen förra året. Det är ju fint så varför bara ha det 
framme i några veckor runt jul? För de som vill 
bättra på dekorationerna eller byta ut så har affärerna 
redan börjat sälja julpynt, häromdagen såg vi att det 
också finns orange och gula granar att köpa. De 
kristna är knappt en procent av Thailands befolkning 
så de flesta har ingen kunskap om varför man firar 
jul. Vad vi har förstått så tar församlingarna här, 
precis som i Kambodja, vara på tillfället och bjuder 
in släkt, vänner och grannar till deras julfirande. När 
vi nu varit ute i flera byar på besök har vi redan fått 
frågan om vi vill komma och fira jul tillsammans 
med dem. 

Vi vill tacka för er omtanke om oss och era förböner. 

Önskar er alla en Fridfull Jul och Gott Nytt År!

Varma hälsningar

Gunilla och Veasna Bun

Hälsningar från Equmeniakyrkans 
missionärer i Thailand



På bybesök i bergen

PS. För er som inte redan följer vår blogg så gör gärna det, där får ni veta lite mer om vad vi har för oss.

https://gunillaveasnaithailand.wordpress.com   

Träff med pastorn i en mindre församling

Veasna predikar



Renovering pågår...
Vardagsrummet i lägenheten i kyrkan används flitigt, 
inte minst av ungdomarna på fredagskvällarna. Den 
senaste tiden har det börjat regna färgflagor från taket 
och även väggarna behöver en uppdatering. På ung-
domarnas initiativ har det därför påbörjats en reno-
vering av vardagsrummet samt hallen. 

Efter sedvanlig fikastund i hörnsoffan under fredagens 
tonårskväll hjälptes alla åt att tömma rummet på 
möbler och inredning. 

Dagen därpå samlades ett glatt gäng i spridda åldrar för att påbörja arbetet med att sätta takplattor.



”Jag trodde att vi 
kanske skulle 
hinna med var-
dagsrummet om 
vi hade tur, men 
innan dagen var 
slut var taket satt 
även i hallen” 
berättar Harald 
Finlöf, som age-
rar arbetsledare.

Alla hjälptes åt 
att skruva, spack-
la och förbereda 
för golvslipning, 
målning och 
tapetsering. Efter 
idogt arbete ser-
verades gruppen 
god mat och fika. 
Mycket välför-
tjänt! 

Ett stort tack till alla som bidrar med att göra fint i kyrkans lokaler!

Andra dagar fortsätter arbetet allt eftersom... 



Alpha startade i kyrkan Holy Trinity Brompton 
i London år 1977, som en serie föreläsningar för 
människor som nyligen funnit en tro. Under 
åren förändrades Alpha till en kurs för den som 
är nyfiken på kristen tro och allt sedan dess har 
kursen ökat i popularitet. Konceptet har spridits 
över stora delar av världen och ska ha översatts 
till 120 olika språk. Enligt Alpha själva ska 
tiotals miljoner människor i världen ha deltagit. 
13 av dem har under hösten samlats varannan 
torsdag i Myråskyrkan.

Vår pastor Johanna håller i samlingarna 
tillsammans med Stig Arvidsson och Gunnel 
Samuelsson, som är med som samtalsledare. 
Till varje tillfälle har en frivillig från försam-
lingen ställt upp och ordnat med god soppa till 
deltagarna. Matgemenskapen är en viktig del av 
kvällen. Där får man tid att landa efter dagens 
göromål och tillfälle att lära känna varandra 
bättre. Efter måltiden följer en stund av lovsång 
och information, innan dagens tema börjar. 

Under kursen berörs olika ämnen inom den 
kristna tron, så som ”Vem är Jesus?”, ”Varför 
måste Jesus dö?”, ”Hur och varför ska jag läsa 
Bibeln?, ”Hur leder Gud oss?” med mycket 
mera. Efter en kort inledning är det dags för en 
film om kvällens tema. Filmerna är framtagna 
av Alpha i London, och textade till svenska. De 
innehåller både undervisning och vittnesbörd 
från olika människor som fått sina liv förvand-
lade av Jesus. Efter filmvisningen följer en god 
stund av samtal över en kopp te eller kaffe 
innan kvällen avslutas vid 21-tiden. I kursen 
ingår också en heldag om den Helige Anden, 
vilket gruppen har att se fram emot lite senare

Alpha är ett koncept som syftar till fördjupning 
och evangelisation. Den här gången valde vi att 
rikta oss inåt och alla deltagare den här om-
gången är församlingsmedlemmar. Kursen har 
gett mersmak, så vi kommer säkert köra en ny 
vända i framtiden. Hör av dig till Johanna om 
du är intresserad! 

Johanna Lindar
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