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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

onsdagen den 17 maj

    

Vandring på kärlekens 
heliga mark

       Övergivenhet och djup ångest         
får röst i smärtans trädgård.
Tusenåriga olivträd berättar

om den goda viljans livskamp.

Med eftertanke besöker jag
platsen där min Herre
tre gånger förnekades.

Mörkrets makter besegras
trots svek och ensamhet.

Golvets grovhuggna stenblock
i Pilatus ståtliga palats

blir början på lidandets väg.
Bördan på Mästarens sönderpiskade rygg

är min och hela världens skuld.

Bland smala gators affärsbuller
skymtar kärlekens hjärtpunkt.

Platsen där korset restes
inbjuder till personlig tacksamhet.

Utanför den tomma graven
blir glädjen synlig och gripbar.

         Kjell Olof  Bohlin
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Vad står det skrivet?

Varje år under mitt liv har jag spenderat ett antal dagar 
mitt i skogen några mil utanför Kopparberg i Väst-
manland. I den lilla byn Vintermossen har jag djupa 
rötter bakåt i tiden, minst 6 generationer på pappas 
sida av släkten. Nu har min familj kvar ett sommar-
ställe där. Dit åker vi för att plocka bär och svamp, 
njuta av tystnaden och lugnet, och för att se efter alla 
byggnader – bland annat byns gamla missionshus som 
nu är i vår ägo. Det är i Vintermossen jag lärt mig allt 
jag kan om fönsterrenovering, Falu Rödfärg och tak-
läggning. 

Farmor och farfar lever inte längre men mycket är sig 
likt i deras gamla stuga. Där finns flera kort på oss 
barnbarn, men också ett porträtt av en äldre herre som 
vi inte är släkt med. Mannen på bilden heter P.P. 
Waldenström. Klingar det namnet bekant? Paul Petter 
Waldenström. Den som kan sin kyrkohistoria vet att 
han, tillsammans med Jakob Ekman, grundade det 
som på den tiden hette Svenska Missionsförbundet, 
senare Svenska Missionskyrkan, som så småningom 
gick upp i Equmeniakyrkan. Han är med andra ord en 
stor bidragande orsak till att vår församling finns idag.

Waldenström föddes 1838 och kom att bli en viktig 
ledare i väckelserörelsen och det unga missions-
förbundet. Hos min farmor och farfar fanns alltså ett 
porträtt på honom, vilket berättar en hel del om det 
inflytande han hade på flera generationer missions-
förbundare. Bland mycket annat är Waldenström känd 
för att ställa frågorna: ”Var står det skrivet?” och ”Vad 
står det skrivet?” 

”Var står det skrivet?” var en fråga som ställdes vid 
husförhören, när man undersökte folkets kunskap om 
den lutherska katekesen. Betoningen låg på ordet var, 
och man förväntades kunna referera till ett bibelord. 
Waldenström betonade dock frågan på ett annat sätt – 
var står det skrivet, eller omformulerat till Vad står det 
skrivet. Hans fråga riktade sig till alla troende, och de 
förutsattes ha rätten att läsa Bibeln och själva eller 
gemensamt lära känna och förstå det de läste. 

Frikyrkan började som en läsarrörelse. De troende 
samlades runt Bibeln, läste den tillsammans rakt upp 
och ner, diskuterade det som stod skrivet med 
varandra med stor iver. Bibelsamtalet var ett viktigt 
inslag i deras sammankomster. Idag har vi tappat bort 
läsningen. Vi kan som grupp inte kalla oss läsare, 

 

                   

snarare har många av oss svårt att hitta in i bibel-
läsning. Det gör att vi tappar kunskap om trons 
innehåll, vilket i sig är allvarligt. Men det gör också 
något mer med oss. Det finns en risk att vi tar ett 
steg tillbaka och blir åskådare till tron istället för 
aktörer. 

När den här texten når dig är vi inne i den stora 
fastan – de 40 dagar som leder fram till påsk. Fastan 
är en tid av förberedelse, en tid av reflektion, 
omvärdering och omprioritering. En tid att fråga sig 
”Vad är det som börjar ta för stor plats i mitt liv, och 
som jag därför behöver öva mig att avstå från?”. Det 
kan också få vara en period då vi får avsätta tid för 
bön och bibelläsning. En tid att fråga sig ”Vad står 
det skrivet?”, och faktiskt sätta sig ner med sin Bibel 
och se efter. 

Om du vill kan du ta del av vår gemensamma 
bibelläsningsplan där vi under fastan läser oss 
igenom Johannesevangeliet. Du hittar planen här i 
bladet. Du kan förstås också välja att läsa något helt 
annat. Syftet är att ge sig själv tillräckligt med tid att 
hitta en ny vana, och tillräckligt med livsutrymme 
för att höra Guds röst tala. Gud talar genom sitt Ord, 
till dig. Låt läsningen leda dig närmare Jesus Kristus. 

         Johanna Lindar



Vi går nu in i fastan. Fastan är en tid av för-
beredelse, en tid av reflektion, omvärdering 
och omprioritering. En tid att fråga sig ”Vad 
är det som börjar ta för stor plats i mitt liv, 
och som jag därför behöver öva mig att avstå 
från?”. Det kan också få vara en period då vi 
får avsätta tid för bön och bibelläsning. 

Under fastan 2023 finns det möjlighet att 
delta i en gemensam bibelläsning. Vi kom-
mer att läsa Johannesevangeliet samt några 
Psaltarpsalmer, ca ett halvt till ett kapitel per 
dag. Skriv gärna ut planen och lägg den i din 
Bibel. 

Gud talar genom sitt Ord som är levande och 
verksamt, så läs med ett öppet hjärta! Vi 
läser inte endast för att få kunskap utan för 
att möta Gud i och genom läsningen. Låt 
läsningen leda dig närmare Jesus Kristus.

       Bibelläsning i fastan 2023

STANNA UPP TILLSAMMANS

● Avsätt en lugn stund för läsandet, välj den 
tid och plats som passar dig bäst.

● Stilla dig, andas och lägg andra tankar åt 
sidan.

● Be om att den heliga Ande ska öppna ditt 
inre för Ordet.

● Läs texten högt eller tyst.

● Du kan fundera kring dessa frågor:

● Lyssna en stund på lovsång eller sitt i 
tystnad och låt Jesus möta dig.
 

● Fastnar du för något speciellt i texten? 
Tala med Jesus om det i din bön.
 

● Anteckna gärna det som kommit upp 
hos dig under läsningen.

● Vad står det i texten?

● Vad betyder det?

● Vad säger det om Gud?

● Vad säger det om människor?

● Hur ska jag leva mitt liv enligt det 

jag läst?

TIPS FÖR ATT LÄSA BIBELN



22-feb Joh 1:1-18

23-feb Joh 1:19-34

24-feb Joh 1:35-51

25-feb Joh 2:1-12

26-feb Ps 1

27-feb Joh 2:13-25

28-feb Joh 3:1-21

01-mar Joh 3:22-36

02-mar Joh 4:1-42

03-mar Joh 4:43-54

04-mar Joh 5:1-30

05-mar Ps 4

06-mar Joh 5:31-47

07-mar Joh 6:1-21

08-mar Joh 6:22-59

09-mar Joh 6:60-71

10-mar Joh 7:1-24

11-mar Joh 7:25-52

12-mar Ps 8

13-mar Joh 8:1-30

14-mar Joh 8:31-59

15-mar Joh 9:1-13

16-mar Joh 9:13-41

17-mar Joh 10:1-21

18-mar Joh 10:22-42

19-mar Ps 40

20-mar Joh 11:1-44

21-mar Joh 11:45-57

22-mar Joh 12:1-19

23-mar Joh 12:20-43

24-mar Joh 12:44-50

25-mar Joh 13:1-17

26-mar Ps 91

27-mar Joh 13:18-38

28-mar Joh 14:1-14

29-mar Joh 14:15-31

30-mar Joh 15:1-17

31-mar Joh 15:18-27

01-apr Joh 16:1-15

02-apr Ps 34

03-apr Joh 16:16-33

04-apr Joh 17:1-26

05-apr Joh 18:1-27

06-apr Joh 18:28-19:16

07-apr Joh 19:17-42

08-apr Joh 20:1-31

09-apr Joh 21:1-25

Bibelläsningsplan



DEN JORDADE MÄNNISKAN 

Med stor fascination läser jag den populär-
vetenskapliga boken ”Den lodade människan” 
som med historiska berättelser, filosofiska 
resonemang och poetiskt språk berättar om hur 
människan erövrat havet. En underton av för-
undran över det ogripbara och paralleller till 
den kristna tron interfolieras i författarens 
resonemang. Han skriver med stor respekt, inför 
det som vi inte kan förklara, eller betecknar som 
mysterium. Vid första anblicken får jag en käns-
la av en troende människa. Senare i kontexten 
framgår att författaren djupt respekterar de 
människor som funnit en tro men att det hos 
honom endast finns en längtan. 

För mig speglar detta på många sätt och vis vår 
samtid, ibland också mig själv. ”Jag skulle vilja 
våga tro” skriver Littmarck i en av sina 
psalmer. Det finns en längtan som inte vuxit sig 
övertygad, det finns en vilja att något större 
finns som förklarar mysteriet, det ogripbara. 
Vågar jag tro? Vågar jag sätta min tillit till en 
högre makt, en skapargud som också vill ha en 
personlig relation med mig? 

När jag läser om havets storhet grips jag av 
svindel. Själv skulle jag kalla mig ”Den jordade 
människan” som står stadigt förankrad på den 
fasta, trygga marken, som älskar havet men inte 
vill släppa taget om kustlinjen. När jag simmar 
eller paddlar kajak i havet är jag rädd för att 
tappa kontakten med land. Jag övermannas av 
min egen litenhet och drabbas av det Joel 
Halldorf kallar för existentiell svindel när jag 
kommer för långt ut. 

För många år sedan provade vår familj att dyka 
med tuber i Röda havet. En fantastisk under-
vattensvärld med fiskar och vattenlevande djur 
i regnbågens alla färger, koraller, tång och 
sjögräs som rörde sig vaggande och drömlikt i 
vattnet. En obeskrivlig frihetskänsla tyckte 
övriga familjen, total panik upplevde jag. 
Friheten infann sig först efter att ha klyvt 
vattenytan, fått av mig andningsmasken och 
fått fast mark under fötterna.

”Att tro är att närma sig det hemlighetsfulla, 
det som ligger bortom språk och förnimmelse. 
Tron kräver att du ger upp något av din logik 
och ditt förstånd.” skriver Patrik Svensson, 
författaren till Den lodade människan och 
Ålevangeliet. Det finns en förståelse för, nästan 
förtröstan i den rörelse eller förflyttning som 
måste ske från förnuft till känsla för att tro ska 
uppstå. Författaren äger den inte själv men kan 
relatera till sin farmor och andra troende 
människor. Och kanske finns i detta en längtan, 
ett frö eller embryo till tro. Var går gränsen 
mellan att vilja tro och att tro?

Det vi har respekt för gör oss ödmjuka. 
Storheten i havets djup, ålens outgrundliga 
vägar från Sargassohavet till små svenska 
bäckar och tillbaka igen, kajaken som bärs av 
vattnets yta. Den storhet som jag inte kan 
förklara, det mysterium som inte är gripbart, 
det är tro för mig. Jag älskar havet och min 
kajak, men jag är i grunden en jordad männi-
ska.  

Jenny Petrén



Församlingshelg  
2-3 September på Råddehult

Den 2 -3 september är det dags för Tillsammans-
dagar på Råddehult. Vi ser fram emot en härlig 
helg fylld av gemenskap, god mat, gudstjänst och 
aktiviteter för alla åldrar. Mer information komm-
er att komma men boka redan nu in helgen i din 
kalender. En planeringsgrupp har bildats och det 
finns plats för fler. Hör av dig till Johanna om du 
vill vara med och bidra.

Tillsammans med Bodakyrkan och Immanuels-
kyrkan planerar vi för en fullmatad långhelg 7-10 
mars 2024. En helg för fördjupning i tron och 
ökad gemenskap mellan kyrkorna. Förarbetet är 
igång och vi ser fram emot bibelstudier, guds-
tjänster, ungdomsmöte, barnaktiviteter, konsert 
och föredrag med intressant och varierat innehåll. 
Från Myråskyrkan är Per Jobrant, Monica Sjödin 
och Johanna Lindar med i ledningsgruppen. Kon-
takta någon av oss om du har förslag på talare 
eller annat innehåll till helgen. Skriv in datumen i 
din kalender – det här vill du inte missa!

Bön- och offerdag för pastors- och 
diakonutbildningarna 12 mars               

 

Gud kallar och rustar människor till särskilda 
tjänster. Med kunskap i bagaget blir det lättare att 
göra ett bra jobb. En del av pastors- och diakon-
utbildningarna finansieras av statliga bidrag, men 
inte allt.

Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- och tal-
teknik och andlig vägledning är bara möjligt om 
vi hjälps åt. Ge församlingens framtida pastor och 
diakon möjlighet till den bästa utbildningen.

Ge en gåva till insamlingen. Tack för att du är 
med och stödjer utbildningarna. Din gåva gör 
skillnad!

Swish:  9003286  Bankgiro: 900-3286  

Bön- och insamlingsdag nationella 
arbetet 23 april                                      

  

Trots att det är krig i Europa arbetar Equmenia-
kyrkan vidare. Inte minst just nu behöver evan-
gelium, hopp och ljus delas genom att vara 
kyrka, erbjuda möten mellan människor och 
med Gud själv. 

För detta arbete behöver vi varandra, vi behöver 
tillsammans ta ansvar för varandra och helheten 
så att lokala församlingar som behöver stöd kan 
få det. Med din gåva är du med och stöttar vårt 
gemensamma, nationella arbete som skapar 
resurser för våra församlingar. Oavsett hur stor 
eller liten den är. Varmt tack för att du är med 
och bidrar!

Årsringar
Årsringar är en tidning som ges ut en gång om 
året av pastorskandidaterna inom Equmenia-
kyrkan. Genom att köpa tidningen är du med och 
bygger inför framtiden eftersom hälften av 
intäkterna går till utbildningen. Resten går till 
pastorsutbildningarna internationellt. Tidningen 
kostar 50 kr/st + frakt. 
Årsringar finns som papperstidning och som en 
digital version. Du kan också välja att lägga till 
en valfri gåva i ordern som går oavkortat till 
utbildningen. 
Vill du ha ett eller flera exemplar? 
Kontakta Johanna Lindar så ordnar hon en 
gemensam beställning.

Vad händer framöver?

Gemensam satsning 2024

En del av
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 Måndagen den 27 

17.45 – 19.15 Scouternas vårbasar

Onsdagen den 29

15.00 Dagledigsamling
”Island – Sagornas, vulkanernas och 
glaciärernas ö
Gull-Britt Byhlin

April
Söndagen den 2   Palmsöndagen
Vägen till korset
Ev  Joh 12:1-16,   GT  Sak 2:10-13
Ep  Fil 2:5-11,   Ps 118:19-29

10.00 Gudstjänst
Harald Eidering
Sång: Gustaf Nilströmmer

Skärtorsdagen den 6  

19.00 Getsemanestund med nattvard
Johanna Lindar

Långfredagen den 7

Korset

Ev   Joh 19:17-37,   GT  Jes 53:1-12
Ep  Heb 10:19-25,   Ps 22 
10.00 Gudstjänst

Johanna Lindar
Sång/musik: Axel Felle

Påskdagen den 9
’

Kristus är uppstånden
Ev  Joh 20:1-18,   GT  Jon 2:1-11
Ep  Apg 13:32-37,   Ps 118:15-24

10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle & Stig Arvidsson
Påskfest vid kyrkkaffet

Söndagen den 16

Påskens vitten
Ev  Joh 20:24-31,   GT   Sak 8:6-8
Ep  1 Pet 1:3-9,   Ps 145:1-7

10.00 Gudstjänst
Gull-Britt Byhlin
Sång: Mattias och Ellinor Andreasson

Mars
Onsdagen den 1
15.00 Dagledigsamling

”Sånger om kärlek och trygghet”
Matts Blomberg 

Söndagen den 5
17.00 Bön- och lovsångskväll

Mattias och Ellinor Andreasson
Te & kvällsmacka

Söndagen den 12
Kampen mot ondskan

Ev  Mark 9:14-32,   GT 1 Kung 18:26-29, 36-39
Ep  Upp 3:14-19,   Ps 25:12-22

10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgit Hultgren
Insamling till pastors- och diakon-
utbildningen

Tisdagen den 14

15.00 Ekumenisk dagledigträff  
i Bodakyrkan
”Med Humor och Sång i bagaget”
Irene och Roberth Johansson

Onsdagen den 15
19.00 – 20.30  Vad längtar du efter i för-

samlingen? Kvällsfika och samtal
om församlingens framtid och nutid, för
dig som är mellan 40 och 65 år gammal.

Söndagen den 19
Livets bröd
Ev  Joh 6:48-59,   GT Ords 9:1-6,   
Ep  1 Kor 10:1-6,   Ps 107:1-9
10.00 Nattvardsgudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Anna Mållberg, Elin Johansson 
Mållberg

Söndagen den 26

10.00  Barngudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle
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        Torsdagar
         10.00 Promenad med fika

          för damer 

Onsdagen den 19

17.30 Vi hjälps åt att städa kyrktomten

Lördagen den 22
10.00 Brämhultspromenaden

Söndagen den 23
10.00 Barngudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle
Insamling till Equmeniakyrkans 
nationella arbete

Söndagen den 30

Vägen till livet
Ev  Joh 13:31-35,  GT  2 Mos 13:20-22
Ep 1 Thess 5:9-11,  Ps 147:1-7
10.00 Nattvardsgudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Ann-Britt Göransson

Maj 
Torsdagen den 4

18.30   Födelsedagskalas med tårta och gemen-
 skap för dig som är född i april och maj 

Söndagen den 7

Att växa i tro
Ev   Joh 17:9-17,   GT  Jes 57:15-16
Ep  Gal  5:13-18,  Ps 98:1-8

10.00 Gudstjänst på Hyberg med equmenia
Johanna Lindar

Söndagen den 14
Bönen
Ev  Matt 6:5-8,   GT  1 Kung 3:5-14
Ep  Rom 8:24-27,   Ps 13
10.00 Gudstjänst

Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 21
17.00 Bön- och lovsångskväll

Johanna & John Lindar
Te & kvällssmörgås

 

   

 Onsdagen den 24
Dagledigas dagsutflykt

Pingstdagen den 28

Den helige Anden
Ev  Joh 7:37-39,   GT Jes 12
Ep  Apg 2:1-11,   Ps 104:27-31

10.00 Nattvardgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Jenny Petrén

Juni
Torsdagen den 1

17.30 Bön

Söndagen den 4
Gud – Fader, Son och Ande
Ev  Joh 11:18-27,   GT  1 Mos 18:1-8
Ep  Apg 4:5-12,   Ps 113:1-6
10.00 Gudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Stig Arvidsson 

 Torsdagar jämn vecka
  17.30  BÖN  -  t o m 1 juni 

Bibelsamtal med Johanna
Torsdagar ojämn vecka

19.00 – 20.30 -  t o m 25 maj
 

 Tisdagar ojämn vecka

   18.00   Hantverkscafé



Marie, som har ansvar för Frälsningsarmén i 
Borås, berättade hur de efter många år med café 
inne i centrum, känt att det var dags att satsa på 
den grupp människor som har störst behov av 
stöd. Det som började försiktigt med matut-
delning på Hässleholmen har nu vuxit till butik, 
såväl på Norrby som på Hässleholmen. På 
Norrby är butiken placerad i en lokal invid 
Korskyrkan. På Hässleholmen huserar butiken i 
Svenska kyrkans lokaler. Inga av dem som 
arbetar i butiken har vanlig anställning. De flesta 
är volontärer och en del är människor som fått 
placering där för att komma ut i arbetslivet. En 
del människor som är anställda i engagerade 
församlingar, finns också med i bakgrunden. I 
verksamheten finns en bil att transportera varor-
na i. Till bil, drivmedel, hyra och el går det mesta 
av de pengar som kommer in i butikens kassa.

Från början var det en av stadens butiker som 
hörde av sig och undrade om Frälsningsarmén 
kunde ta emot mat med kort datum för utdelning. 
Nu är  flera av stadens matbutiker och ett bageri 
med som givare. De skänker förpackningar som

Kyrkornas matbutik i Borås 
fått sig en törn och därför inte går att sälja, samt 
matvaror som har kort datum.

Butiken har öppet en dag i veckan ett par 
timmar. Rent praktiskt går det till så att 
nummerlappar delas ut till dem som står utanför 
och väntar. De fördelas slumpvis så att ingen ska 
stå utanför alltför länge i förväg och vänta. 
Sedan släpps besökarna in en i taget och allt 
eftersom. På många varor är det ransonering för 
att det ska räcka till alla. Stora förpackningar 
delas upp i mindre, innan butiken öppnar. Priset 
är ungefär hälften av vad det kostar i vanliga 
matbutiker. Varje tillfälle kommer det mellan 80 
och 100 personer.

Varför en butik?

Marie talar om värdighet. Visst kan man dela ut 
färdiga kassar, men det är en helt annan sak att 
kunna välja själv vilket bröd man vill ha och att 
kunna prioritera det som verkligen går åt i 
familjen. Det är också ett sätt att bryta ett socialt 
och ekonomiskt utanförskap. För att inte tala om 
den miljövinst som görs när affärerna kan 
skänka sina varor i stället för att slänga dem. En 
vinst är det också att kunna erbjuda arbetsträning 
till människor som behöver det. 

Diakoner i kyrkorna kan dela ut behovsprövade 
presentkort som gäller som betalning i butiken. 
Behovsprövad är också julhjälpen. I stället för 
att få en julkasse med mat som tidigare, har nu 
de människor som behöver stödet, möjlighet att 
själva gå till butiken för att välja sin egen julmat. 
Det sker vid ett särskilt öppethållande. Eftersom 
de haft kontakt med diakon innan, vet man också 
vilka som finns i familjen och kan se till att det 
finns julklappar inslagna, som passar till var och 
en. Julhjälpen finansieras av butikens överskott 
och av insamlingar. Förra året gjordes en stor 
insamling vid julsången på Stora torget.

Vill du veta mer eller göra en insats, kontakta 
marie.blomberg@fralsningsarmen.se

Tel 0739-209333

              Lena Bennet

En mulen lördags-
morgon i novem-
ber samlades en 
intresserad skara 
till frukost i 
Myråskyrkan.
Det var Marie 
Blomberg, officer 
i Frälsningsarmén 
som lovat berätta 
för oss om Kyrkor-
nas matbutik i 
Borås.

Johanna välkom-
nade oss med ett 
ord ur psaltaren 
och värdgruppen 
hade ordnat ett 
dignande frukost-
bord där alla lät 
sig väl smaka. 



Huset med den ”gröna dörren” 
leder in till butiken på Norrby

I väntan på en inköpsrunda...

Volontärer i butiken under pandemin

En del av butiken

        Lager av småförpackningar



I januari hade daglediga ett intressant besök. Det 
var Sandra Matti som berättade om samisk kultur. 
Hon bor på Svensgärde, men kommer från Övre 
Soppero. Det ligger i Sapmi; den del av Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland som bebos av 
samer. I Kiruna kommun finns inte den textil-
utbildning Sanna behövde och därför hamnade 
hon i Borås. Hon blev kvar på grund av kärleken. 

Sandra ser sig själv som 100 % same och 100 % 
svensk. Samerna är ju Sveriges ursprungs-
befolkning. Hon ser stora likheter mellan de olika 
ursprungsbefolkningarna i världen och vad de har 
för möjligheter och svårigheter i sina respektive 
länder. Samerna har ett eget språk, egen flagga, 
egna traditioner och från början en egen religion. 
Befolkningen uppgår till ca 100 000 personer 
varav ca 40 000 bor i den svenska delen av 
Sapmi. Söderut sträcker sig samebyarna ner till 
Idre.

Det samiska språket är släkt med finskan, tillhör 
den finskugriska språkstammen. Ungefär 20 000 
individer har det som sitt hemspråk men under 60 
och 70-talen växte en, vad språket angår, förlorad 
generation upp. Det var förbjudet att tala samiska 
i skolan och barnen skämdes över att använda 
språket ute. Nu har det svängt och Sandra vill att 
hennes egna barn ska få lära sig samiska.  
Samiskan har precis som svenskan olika dialekter 
men de är inte mer olika än svenskan och 
norskan.

Den samiska flaggan kom till 1986. Cirkeln 
symboliserar solen och månen. Den innehåller 
fyra färger; fyra länder i Sapmi och fyra årstider. 
Färgerna finns i den traditionella dräkten. Dräkt-
en varierar något efter orten de kommer ifrån. 
Den är hemsydd och smyckena ar gjorda av 
samehantverkare.

Samernas nationaldag är den 6 februari. De har en 
egen riksdag, sametinget. Rösträtt där har ordför-
anden i samebyarna.

Samernas ursprungsreligion är shamanismen. Den 
utgår från den himmelska, den jordiska och den 
underjordiska sfären. Den visar stor vördnad för 
naturen. I religionen ses vissa platser och vissa 
djur som heliga. Olika naturfenomen såsom solen, 
månen, åskan och vinden spelar stor roll. 
Medicinmannen kallas nojd. Han använde sig av 
trolltrumman som en väg till andevärlden. När 
samerna kristnades på 1600-talet brändes troll-
trummorna.

På 1800-talet kom Lars Levi Laestadius, som 
predikade en hård lära hos samerna. När samerna 
fått kontakt med handelsmän söderifrån hade de 
också kommit i kontakt med rusdrycker. Ofta var 
det den betalning de fick för sina varor. Det var 
användningen av sprit som Lars Levi Læstadius 
ville få bukt med. Hans lära kom att kallas 
Læstadianismen.

Samernas kultur



Jojken är ett sätt att berätta. Man jojkar något, 
inte om något. Idag finns det flera kända jojkare.

I Sverige finns det 225-280 tusen renar. De är alla 
tamrenar. Det vill säga, de har en ägare i en 
sameby. Både hanen och honan har horn som de 
tappar och får nya varje år. De har tät päls och 
stora klövar som hjälper dem att inte sjunka ner i 
snön. Vid slakt tar samerna tillvara allt på renen.

För att få bedriva renskötsel måste man tillhöra 
en sameby. Samerna har traditionsenligt aldrig 
ägt mark. De har flyttat med sina renar. Däremot 
har de ju haft behov av stora områden för 
renbetet. Det är det som gör att de under åren 
varit i ständig konflikt med staten om hur same-
byarna kan använda de traditionella områdena till 
sina djur.        

I ”Herrarna satte oss hit” av Elin Anna Labbe, 
kan du läsa om en stor sameförflyttning som 
skedde i början av 1900-talet. Ruggigt bra bok, 
säger jag som läst den.

Varje renägare har ett bomärke som skärs in i 
renörat vid kalvens första renskiljning. Eftersom 
renhjordarna ofta går tillsammans, är det enda 
sättet att särskilja vems ren det är.

I maj föds kalvarna på lågfjället. Det är då man 
kan se hur vinterns bete varit. I juli-augusti, lite 
beroende av vädret, flyttar Sandras sameby över 
till norska sidan av fjället. Då sker märkningen.

Idag använder man sig av såväl helikopter som 
drönare för att hålla koll på renarna. Driva ihop 
dem kan man göra med skoter. Märkningen sker 
på nätterna då det är svalare. Ljust är det ju hela 
dygnet. Eftersom kalven följer vajan är det lätt 
att se vilka som hör ihop i gärdet när man ska 
märka.  I september måste alla vara tillbaka i 
låglandet. Då sker slakten, som ska vara av-
klarad före brunsten i oktober. Renskiljning och 
slakt kan också ske i december innan renarna 
flyttas till vinterbete. Innan isarna släpper, måste 
sen alla vara tillbaka till låglandet igen.

Före 1950-talet fick samerna inte äga hus. Det 
gjorda att de fick bo hos bönderna när de var 
nere på låglandet. Annars bodde de i kåtor på 
fjället. De barn som föddes under vinterhalvåret 
hade små chanser att överleva.

För dig som vill veta mer om samerna finns för 
närvarande följande samiska program på SVT 
Play

- I programmet Sverige! från den 4 februari 

  ”Samernas kamp om språket”

- Samiska nationaldagen 2023 – 30 år

- Samiska nationaldagen 2022

Lena Bennet



Frukost med 
Equmeniakyrkans 

nationella chef, 
Pär Alfredsson

Pär som tidigare har tjänstgjort bl a som 
församlingspastor och tolv år som evangelist i 
Missions- och  Equmeniakyrkan tillträdde sin 
tjänst som Equmeniakyrkans nationella chef  i 
maj 2017. Vid vår frukostsamling en lördag i 
slutet av januari fick vi möjlighet att lyssna till 
honom.

Pärs berättelse svängde mellan skratt och tårar.  
Inte är det en rak väg han gått. Från en familj där 
föräldrarna närmast var negativa till religions-
utövare till pastor med de mest varierande 
uppgifter. Hans ursprung är öarna i Bohusläns  
skärgård, fiskare och ett Åstol som länge präg-
lades av sträng religiositet.  I hans familj fanns 
allt detta lagrat. Uppväxten först på Åstol och 
sedan i ett Stenungsund som bara hade Missions-
kyrkans ungdomsverksamhet att välja på, tyckte 
föräldrarna att det nog var tillräckligt ”Jesus 
light” för att vara ok. Det var bara det att där 
fanns Liselotte Johansson (nu J. Andersson) som 
bjöd på allt annat än lightversion av Jesus. På ett 
nyårsläger bestämde sig Pär för att testa om det 
här med Jesus kunde hålla, och det gjorde det.

I Värnamo missionskyrka för 37 år sedan kom 
kallelsen. Den spred sig också bland ung-
domarna i kamratgänget. Pär talar idag om att 
tända en eld, evangelisternas obrutna uppdrag 
sedan Waldenströms tid. Han upplever att det är 
oro om alla i församlingen tycker att allt är bra. 
Då kommer inget att hända. Men, -”Ju torrare 
det är desto bättre kommer det att brinna”, för så 
är det ju med eld. Guds hjärta stänger aldrig av. 
Mission är till för kyrkan, såsom elden är för att 
brinna. Han fortsatte: ”Ett vedträ brinner inte bra 

så länge. För en bra eld, krävs att vi arbetar till-
sammans. Ensam är inte stark. Bär varandras 
bördor så uppfyller du Kristi lag”.

Hans första år som nyutbildad pastor var han i 
Småland. Längtan tillbaka till Västkusten blev 
stor. Han jämförde sig med en älg som behöver 
en saltsten för att överleva. Han saknade salt-
vattnet och sökte sig mot västkusten.

Pär gjorde många år i räddningstjänsten och 
jämför det med församlingen. Vad ska vi vara om 
inte en räddningstjänst.  En anekdot om ett gäng 
killar där, som drog åt olika håll men som till sist 
blev ett sammansvetsat gäng på grund av en kväll 
i Pärs båt på Marstrand var tydlig. Det är närhet 
som ger förtroende. Förtroendet kan sedan leda 
till att någon kan lita på dig så mycket att de, med 
din hjälp, söker sig till Gud.

Be skördens Herre om arbetare till skörden. Det 
är en bön som utkristalliserats i många 
församlingar. Hur ser skörden ut i vår tid? Det är 
många ungdomar som är vilsna idag. De har inte 
kunskaper om Jesu berättelser. De hittar inga svar 
på sina existentiella frågor. Möten där man får 
dela livet med varandra betyder något för 
människor.

Lena Bennet



Helhetssyn
Under november månad har vi jobbat på med att 
fortsätta lära oss thailändska. Våra ”utflykter” i 
oktober var en bra träning för att prata och förstå 
språket men vi har en bit kvar innan vi kan ha ett 
enklare samtal utan att leta efter vartannat ord. Under 
pandemin körde språkskolan alla lektioner online 
vilket är en fördel nu, t ex om vi är förkylda så kan 
vi välja att ta lektionen online och missar inte något. 

Möjligheten att ha lektioner online gjorde att vi 
kunde vara med ett par dagar på en konferens om 
helhetssyn inom kyrkan (holistic mission/integral 
mission) som hölls i Chiang Rai, några timmars resa 
ifrån Chiang Mai. Konferensen hade deltagare från 
nio olika länder i syd- och sydostasien. 

Deltagarna kom från olika församlingar och 
organisationer som aktivt jobbar för att evangeliet 
inte bara handlar om vårt andliga välbefinnande utan 
om hela människan. Vi fick höra om många små 
projekt som startats av församlingar i samarbete med 
de boende i samhället runt omkring dem och som 
gett människorna ett bättre liv. Gemensamt för dessa 
projekt var också att de utgår från de resurser som 
finns tillgängliga i området och därför inte behöver 
någon hjälp utifrån (asset-based approach) och blir 
därmed mer hållbara. Det som tillförs utifrån är 
kunskaper om t ex odling av grönsaker, förädling av 
te och kaffe, äggproduktion mm, mm. Det var många 
vittnesmål om den styrka människor upplever när de 
inser att de kan göra mycket med det de redan har 
och att de kan hjälpa andra i sin omgivning.

Equmeniakyrkans vision är att vara ”en kyrka för 
hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig 
och världen” . Låt oss påminnas om att Jesus såg till 
hela människan och inte bara anden, han kom för att 
”ge ett glädjebud till de fattiga, förkunna befrielse 
för de fångna och syn för de blinda, ge förtryckta 
frihet och förkunna ett nådens år” Luk 4:18-19 

Vi har som alltid ett val, låter vi mötet med Jesus 
stanna vid att vi själva förvandlas eller väljer vi att

Vi arbetar för Equmeniakyrkan och Thai Karen 
Baptist Convention.

              Gunilla & Veasna Bun 

  2023-01-31 
 
 
 

Inger Ågren  Equmeniakyrkan 

Handläggare för insamling  Box 14038 

Tfn: 08-580 031 12  167 14  BROMMA  

inger.agren@equmeniakyrkan.se  bg för gåvor/kollekter:   900-3286 
  bg för fakturor:   105-6845 

Till medlemmarna i 
Equmeniakyrkan Brämhult 
Att; kassör Lena Finlöf 
Tallgatan 24 

507 33  BRÄMHULT 
 
 

 

 

 

Tack, kära missionsvänner för Ert engagemang, förböner och gåvor! 

 

Den 10 januari mottog Equmeniakyrkan två gåvor från er församling på 

12.000:- kr respektive 13.745:- kr. Beloppen har vi enligt er önskan bok- 

fört dels till förmån för Equmeniakyrkans missionärers arbete i Thailand 

och dels till förmån för Equmeniakyrkans internationella insamling: ”Se, 

jag vill bära ditt budskap, Herre”. 

 

Vi blir ständigt påminda om det engagemang och den offervilja som många 

visar för samfundets arbete i Sverige och i andra länder. 

 

Samtidigt som jag härmed bekräftar mottagandet av beloppen vill jag på 

Equmeniakyrkans vägnar framföra ett innerligt tack för gåvorna och för 

ert engagemang om vårt missionsarbete som ger oss frimodighet att pla- 

nera framåt i tjänsten för Guds rike. 

 

Med vänlig hälsning och en tillönskan om Guds rika välsignelse i fortsatt 

offergärning och i ert församlingsarbete. 

 

 

 

 

George Olvik 

Insamlingsansvarig 

 

2023-01-31

Konferensens fokus är på att uppmuntras och 
lära av varandra och få nya idéer 

dela den med hela världen? Ett sätt att dela med 
”världen” är att ge en gåva till Equmeniakyrkans 
insamling till det internationella arbetet eller till 
någon annan organisation som jobbar med att för-
bättra människors liv till ande, kropp och själ. 

  Insamlat till olika ändamål från församlingen  
  och medlemmar under 2022                                
 ...

  Mission i andra länder 36 313 kr
  Internationella projekt 26 340 kr
  Mission i Sverige    6 120 kr
  Equmenia    4 200 kr
  Pastors- och diakoniutbildning   3 960 kr
  Församlingsanslag 10 500 kr
  Fördelat av samfundet 11 100 kr
  SUMMA 98 533 kr

Till medlemmarna i
Equmeniakyrkan Brämhult



I samband med equmenias grötfest i början av december 
bjöds det traditionsenligt på ett luciatåg.
Det var barn och ungdomar bestående av sjutton flickor från 
scout och spårarscouterna som entrade estraden där de fram-
förde ett rikt och varierande sångprogram i advents- och 
juletid. Efter detta var det dags för att starta grötfesten, trodde 
vi alla i den fullsatta kyrkan... 

Men då hörs luciasången högt och ljudligt återigen utifrån 
kapprummet och in tågar ett nytt luciatåg, bestående av alla 
våra barn- och ungdomsledare i församlingen. Ett mycket 
uppskattat inslag där vi fick lyssna till många kompletterande 
advents- och julsånger dessutom berikade med många mans-
röster. Det visade sig att ungdomsledarna fick mersmak och 
gör gärna om det här i år igen!

Efter detta luciatåg var det så äntligen dags för tomtegröt med 
tillhörande skinkmacka. Scouterna sålde lotter till de som stod 
i kö. Dragningen skedde efter att alla var mätta och belåtna 
och vinsterna bestod av mat, frukt och godis.  

  Barnens ansikten visas inte p g a 
dataskyddsförordningen GDPR.
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