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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 fredagen 

den 11 november

    

Sensommarkoral

Se skön och ljuvlig sommar
så snart den flydde bort
se människoliv på jorden
dess tid så drömlikt kort.
Men höstens milda stunder
och vinterns stilla frid
ger löfte om ett under
som sker i vårens tid.

Ty vintern är ej evig
det alltid blir en vår
när allting är som mörkast
det mot en ljusning går.
Som vintern går mot våren
då liv besegrar död
så går vi till uppståndelse
det en gång Herren bjöd.

En gång när alla lyssnat
och tror på Jesu ord
att evig himmel följer
vårt korta liv på jord,
då livets egen afton
blir vacker höst så lik:
en tid av ljus förvissning
om vår och himmelrik.

Se skön och ljuvlig sommar
och gläds år var minut
ja gläds åt höst och vinter
när sommaren är slut.
Och gläds åt livets afton
som stilla sänder bud
om himmel och uppståndelse
och evigt liv hos Gud.

Atle Burman
ur boken ”En källa av ljus”
Utgiven på Argument Förlag
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Ett vågat steg

Har du hört talas om uttrycket ”fake it `til you 
make it”? Fritt översatt betyder det att även om 
du ännu inte behärskar en uppgift, låtsas som att 
du gör det tills du klarar av den. När det kommer 
till vissa uppgifter som kräver extra mycket 
mod, så kan det vara en god strategi. Du låtsas 
att du kan, vilket ger dig ökat mod och hjälper 
dig att pröva dina vingar. Det märkliga är att det 
kan leda till att du upptäcker att du klarar mer än 
du tror. 

Ibland tror jag att våra frågor och osäkerhet 
håller oss tillbaka från att handla, både som 
individer och som församling. Det är som att vi 
först vill ha alla svar och gärna en stor portion 
trygghet, innan vi kan testa. Men inom vilket 
område i livet fungerar det så? Är vi inte alla 
barn i början, och lär genom att göra? Ett annat 
uttryck, ”learning by doing” dvs att lära genom 
att göra, är ju gångbart inom scouterna. På scout 
låter vi barnen hugga ved, hantera kniv och elda 
– trots att det kan vara farligt. Det är fantastiskt 
att se hur barnen växer när de märker att de 
klarar av mer och mer.

I församlingen samtalar vi om att vi vill bli 
bättre på att dela med oss av vår tro, men det kan 
kännas både svårt och lite läskigt. Tänk om vi 
kunde sluta oroa oss, och istället bara: testa. Se 
om det bär. Ta med en kanna kaffe och ställa oss 
på torget och prata med människorna som rör sig 
där. Eller ringa någon och fråga hur vi kan hjälpa 
till.  

Eller, varför inte – bjuda med en granne till 
kyrkan på gudstjänst? Jag vill våga, oftare och 
mer. Vi lär genom att göra, och om vi inte vet 
hur vi ska göra, så kan vi låtsas att vi vet det. 
Man växer av att våga, och växa vill vi göra på 
många olika sätt och vis. 

I Bibeln möter vi flera personer som tvivlar på 
sin egen förmåga, till exempel Mose som tvekar 
inför sitt ledaruppdrag för att han talar dåligt (2 
Mos 4:1-17) och Jeremia, som tycker att han är 
för ung (Jer 1:4-10). Ändå använder Gud just 
dessa personer för att uträtta stora saker. Jag tror 
inte att de blir använda trots sina självtvivel – 
snarare tack vare dem. Genom historien använder 
Gud personer som är allt annat än perfekta. Se 
bara på Jesu lärjungar, som inte bara tvivlar på 
vem Jesus är, utan också missförstår honom, 
förnekar honom, och somnar ifrån honom när 
han som mest behöver dem. Ändå bygger Gud 
sin kyrka på dessa bristfälliga människors 
vittnesbörd. Inte heller det är en slump, skulle 
jag tro.

Gud vill och kan använda oss, i stort och i smått, 
fastän vi själva inte tror att vi klarar av det. Kom 
ihåg det nästa gång du känner att du inte duger. 
Om du inte vågar tro att det är sant, så försök 
åtminstone låtsas tro det. Fake it `til you make it. 
Gud har lovat vara med dig, idag och alla dagar 
till tidens slut. 

Johanna Lindar



Vårens dagledigresa gick till Smedja Therese. 
Äntligen! Den var planerad långt före pandemin, i 
samband med att hon tillverkat ljusbäraren till 
Myråskyrkan.

Vi blev mottagna ute på gården i vårsolen. Therese 
mamma har tidigare haft ett fik, öppet under 
sommarsäsong. Men nu tar hon enbart emot grupper 
vid visning av smedjan. Medan vi fikade berättade 
hon om gården, dess historia och om smedjan. 
Hennes man var den duktige smeden som också 
fostrade sin dotter in i yrket. 

Smedja Therese

Therese 
välkomnade 
oss in i 
smedjan. 
Vi fick tränga 
ihop oss rejält 
för att se men 
inte vara i 
vägen. 

Ässjan drivs numera med gas. Då är det enkelt att 
sätta på och stänga av. 

Hon berättade om sitt arbete och om glädjeämnen 
och svårigheter. Hon talade också en del om hur det 
går till att tillverka på beställning, från skiss till 
färdig produkt. Då tog hon vår ljusbärare som 
exempel. Eftersom hon nu fått i uppdrag av 
församlingen att göra en hållare för barnens ljus, 
tillverkade hon den medan vi såg på.

Smedens slägga är smedens och den går inte att 
låna ut. Följaktligen fick Stig, när han vågade sig 
på att pröva, låna en annan slägga.



Ute i trädgården hade Therese och hennes familj arrangerat en 
utställning av flera av traktens konstnärer. Medan vi väntade in 
varandra, var vi många som gick en sväng för att se den.

Vi började med att gå ner och titta på den källa som enligt traditionen var 
Olof Skötkonungs dopplats. Guiden var dock något tveksam till den berätt-
elsen. 

Precis innanför dörren till kyrkan står 
ytterligare en ljusbärare tillverkad av 
Therese. Den symboliserar vår livsvand-
ring. En stor spiral med människor av alla 
de slag som strävar uppåt. När vi var i 
smedjan på förmiddagen fick vi en nog-
grann beskrivning av vad de represen-
terade.

I den gamla kyrkan finns ikonostasen kvar. 
Det är den vägg som skiljer prästen från 
menigheten. I flera katolska kyrkor 
utomlands och många grekisk ortodoxa, 
finns den fortfarande kvar. Guiden gav oss 
en bit historia att fundera på. 

 Lena Bennet

Efter en fantas-
tisk lunchbuffé 
på Kinnekulle-
gården, åkte vi 
vidare till 
Husaby kyrka. 
Den ligger bara 
ett par kilometer 
från smedjan. 



 

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

 

Söndagen den 30
Att  leva tillsammans 
Ev Joh 11:1-7, GT Rut 1:6-19, 
Ep Heb 13:2-3, Ps 68:5-7

10.00 Gudstjänst 
Patrik Alperud
Sång: Birgit Hultgren

November

Torsdagen den 3
17.30 BÖN 

Alla helgons dag den 5
Helgonen, 
Ev Matt 5:13-16. GT Jes 60:18-22, 
Ep Heb 12:1-3, Ps 126

10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 6
18.00 Sångkväll 

med Hembygdsföreningen
Johanna Lindar
Stig Arvidsson, Birgitta Felle 

Lördagen den 12
09.00 Frukost

”Kyrkornas matbutik i Borås”
Marie Blomberg

Söndagen den 13
10.00 Barngudstjänst

Johanna Lindar

Onsdagen den 16
15.00 och 19.00  Ekumenisk dagledigsamling

”Tro och vetenskap i harmoni”
i RPGs och Bildas regi 

 i Lutherska Missionskyrkan

Torsdagen den 17
17.30 BÖN

Oktober
Söndagen den 2
Änglarna 
Ev Matt 18:7-10, GT Dan 10:15-19,
Ep Apg 12:6-17, Ps 103:19-22

10.00 Gudstjänst 
Johanna Lindar 
Barn, unga och ledare i Equmenia 

Torsdagen den 6
19.00 BÖN 

Söndagen den 9
Lovsång 
Ev Matt 15:29-31, GT Jer 31:3-6, 
Ep Upp 4:8-11, Ps 65:9-14

10.00 Gudstjänst, Skördefest
Christian Kastö
Sång: Tradjazzbandet Viskan River 

Onsdagen den 12
15.00 Ekumenisk dagledigsamling

”Astrid Lindgrens brevvän kommer 
och berättar” med Sara Schwardt.
Johanna Lindar
Calle Bjursell och Stig Arvidsson

Lördagen den 15
15.00 Församlingens årsmöte

Söndagen den 16
Att lyssna i tro 
Ev Mark 10:17-27, GT 5 Mos 30:11-16, 
Jak 2:8-13, Ps 19:8-15
’

10.00 Årshögtid, nattvard
Johanna Lindar
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle,
Mattias och Ellinor Andreasson

Torsdagen den 20
17.30 BÖN

Söndagen den 23 
Trons kraft
Ev Joh 9:1-7, 24-39, GT 1 Mos 15:5-6 
Ep 1 Tim 6:11-12, Ps 73:23-26

10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar  Sång: Matts Blomberg



 

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

 Torsdagar
10.00   Promenad med

  fika för damer 
Söndagen den 27, 1:a  Advent 
Ett nådens år, 
Ev Matt 21:1-9 (Luk 4:16-23),GT Sak 9:9-10, 
Ep Upp 5:1-5, Ps 24

10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle, 
Mattias och Ellinor Andreasson

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 20
Kristi återkomst, 
Ev Joh 5:22-30, GT Dan 7:9-10,
Ep Upp 20:11-21:5, Ps 102:26-29

10.00 Gudstjänst
Harald Eidering
Sång: Mattias och Ellinor Andreasson

  Frukostsamling på gång…
Lördagen den 

28 januari

får vi besök av  
Pär Alfredsson.

Evangelisten som 
numera är chef för 

den nationella enheten 
i Equmeniakyrkan

  
Julsångernas 

kväll 

Hantverkscafé
Tisdagar 18.00
 i ojämn vecka

 

17.00 Söndagen den 18 december 

Vill du vara med och sjunga?

Hör av dig till Stig Arvidsson
snarast på tel 0705-241943 

         eller stig241943@telia.com    

 Söndagen den 11
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
Calle Bjursell



När Myrås Fotogrupp hamnade på fängelset 
i Karlstad

och tog omvägen via Nordpolen på vägen hem

Årets resa blev förlagd lite senare än vanligt för 
fotoguppen vilket bidrog till att vi hade svårt att hitta 
ett lämpligt boende. Tidigare år har vi ofta hyrt en 
stuga men det gick inte hitta i år. Jan Bennet lyckades 
dock till slut hitta plats för oss på hotell Bilan, 
Värmlands gamla länsfängelse i Karlstad. Det lät 
kanske inte så roligt men hotellet var bra, frukosten 
riklig och god och dessutom ingick eftermiddags-
kaffe och middag på kvällen. Så det var enbart lunch-
en vi fick ordna med själva. 

Vi startade på morgonen den första dagen, och hade 
bestämt att vi inte har sällskap utmed vägen upp, utan 
vi samlas alla i Sjötorp för en gemensam lunch, hos 
”Perssons i Backen”. Det är en ”Fish & Chips” 
restaurang med panerad egenfångad fisk från Vänern. 
Bland annat fanns Abborre, Gös och Torsk att välja 
på. Samhället Sjötorp är väl kanske annars mest känt 
för att det är här som Göta Kanal börjar, eller slutar, 
beroende på hur man ser på den saken.

Mätta och belåtna styrde vi sedan bilarna mot den 
berömda ”Sola i Karlstad”. Det visade sig dock att 
Sola egentligen inte direkt har med vädret att göra 
utan är en staty på ett av stadens torg.

 

.

Första aktiviteten i Karlstad blev naturligtvis 
konstnären Lars Lerins museum, Sandgrund. En 
fantastisk konstnär och människa, som vi nog alla 
har lärt oss att uppskatta genom hans konst, böcker 
och inte minst alla TV-program. Lika fantastiska är 
alla hans målningar, vi gick länge där i konsthallen 
och beundrade hans verk, från de allra minsta 
tavlorna till hans berömda bokhyllemålning som är 
över 20 meter lång!

Efter detta var eftermiddagen sen och vi åkte till 
hotellet för att checka in och äta en god middag.

Andra dagen tillbringade vi till största delen i 
naturen. Mariebergsskogen, som är Karlstads stads-
park, var första anhalten. Den skänktes till Karlstads 
stad på 1800-talet av doktor Conrad Höök. Där finns 
en liten djurpark, ett stort och fint Naturum med 
café, friluftsmuseum, rundturståg, badplats och 
många andra möjligheter till fina upplevelser.

Vi valde att gå en ca 3 km lång, delvis spångad 
promenadstig runt Mariebergs strandängar. Det är ett 
fågelrikt natur- och strövområde. Så mycket fågel 
såg vi dock inte, men det blev en fin promenad. På 
våren är det förmodligen väldigt mycket fågel här, 
och det fanns flera gömslen utmed leden för att 
kunna studera fåglarna på nära håll. Ett ovanligt 
stort fågeltorn, med en bra utsikt över området, 
klättrade vi naturligtvis upp i. På en annan plats var 
det en liten brygga ut i Klarälven, där kunde man 
vinka till sig en av de Båtbussar som går i trafik på 
älven.

På tal om sol så säger SMHI att under 2021 kom 
Karlstad på nionde plats bland städer i Sverige med 
mest sol, Luleå hade förstaplatsen. Vilken placering
som Borås fick, framgick dock inte av den listan. 

Ett citat från turist-
informationen säger 
att: ”Sola i Karl-
stad” var ett smek-
namn för Eva Lisa 
Holtz, född 1739 och 
död 1818, som drev 
ett värdshus i Karl-
stad”. Hon skulle 
varit både vacker 
och solig i sin ut-
strålning. Efter att 
statyn hade rests, kan 
alltså Karlstadsbor-
na prata om Sola i 
Karlstad även när 
vädret är dåligt! 



Strandängarna betas av nötkreatur som på så sätt 
hindrar vassen från att ta över och hjälper till med att 
skapa en naturlig miljö för fågellivet. 

I slutet av promenadstigen går man genom en djup 
skog med mängder av fågelholkar. Alla dessa var 
väldigt annorlunda och fantasifullt utformade. 
Huruvida detta påverkade fåglarnas intresse för att 
häcka i dem har vi dock inget svar på.

Efter den promenaden passade det väldigt bra att gå 
in till Naturums café, för en enkel lunch. Vi passade 
också på att titta på en riktigt fin fotoutställning med 
naturbilder från Värmland, innan vi gick ut i solen 
igen.

Vädret var alltså fortfarande fint och lockade till fler 
upplevelser. Vi körde mot Hammarö som är en halvö, 
söder om Karlstad och som bildar en egen kommun. 
Längst söderut, till Hammarö sydspets körde vi. Från 
parkeringsplatsen ned till sydspetsen gick vi på fina 
lättgångna skogsstigar genom en stor tallskog. Vi 
passerade även en ringmärkningsplats för flyttfåglar. 
Området är en välkänd lokal för dessa under hösten. 
Längst ut på udden ligger Skage fyr, som är från 
1872. Omkring 1930 stängdes fyren men föreningen 
Fyrtornet tog över skötseln av byggnaderna, så de står 
fortfarande kvar. 

 

Från sydspetsen på Hammarö hade vi en mycket fin 
utsikt över Vänern. Inga öar skymde sikten utan man 
såg en stor del av Vänerns yta därifrån.
 
Efter alla fina naturupplevelser, avslutade vi dagen 
med att gå till Karlstad Domkyrka för att vara med 
på en konsert. I den fullsatta kyrkan fick vi lyssna 
till de tre värmländska systrarna i ”The Hebbe 
Sisters”. De ackompanjerades av piano- och cello-
duon, ”Duo Sentire”. Det visade sig vara familjen 
Hebbe som stod för programmet, mamma och pappa 
som är yrkesmusiker på piano respektive cello, och 
deras tre döttrar som sångare. En fantastisk upp-
levelse i en fullsatt domkyrka!  

Så var det sista dagen och dags att åka hem. Men 
nog hann vi med ytterligare en utflykt, innan vi 
vände söderut. Arnäs udde fick det bli, den ligger 
väster om Hammarö och är betydligt mindre än den. 
Även här var det en fin tallskog att vandra igenom, 
på stigen mellan parkeringen och havet.

Inte långt från stranden låg ett timrat vindskydd 
och förmodligen väckte vi de två ungdomarna 
som sovit över där. De satte sig upp och såg 
väldigt yrvakna ut när vi kom, men klockan var 11 
så det var nog ändå dags för dem att stiga upp. 
Den här stranden var annorlunda mot Hammarö, 
där var det mer klippor, medan här var sten, stora 
som små.                                      Forts sista sidan 



Vägen till Upptäckten 2022 i Tämta

När vi sitter och tittar ut över våra och grannarnas åkrar syns det inga spår efter det stora scoutlägret som gick 
av stapeln för två månader sedan. Runt 1900 personer flyttade in här och ett litet samhälle växte fram.  

Men resan började långt före pandemin. Då fick vi 
frågan från Equmenia Väst om det skulle kunna vara 
tänkbart med ett regionsläger hos oss. En lägerplats 
som har varit välfungerande under två stora 
distriktsläger förut. Självklart svarade vi ja tillsam-
mans med våra grannar. Vad vi inte visste då var att 
lägret skulle komma att skjutas upp flera gånger dels 
på grund av andra stora läger men även av Covid-
19. Men för två  år sedan tog planeringen fart.

Två lägerchefer rekryterades och de stora under-
grupperna infrastruktur, information, PR, ekonomi, 
funktionärer och program fick ansvariga personer 
som från och med då bildade en lägerkommitté. 

Ju närmare lägret vi kom ökade närvaron på den 
blivande lägerplatsen. Lägrets olika funktionärer 
kom på besök och tittade på hur man kunde lösa det 
praktiska. Markägare skrev på kontrakt. 

. 

Vid två stora funktionärsträffar var ett besök på 
lägerplatsen givetvis nödvändigt så att alla blev 
informerade om sina förutsättningar.

Under sommaren 2022 blev aktiviteten högre då ut- 
rustning och material började strömma in. Gräs-
skörden och betet till våra djur planerades så att 
marken skulle vara redo till lägret. Byggnader 
röjdes och städades ur och fylldes med läger-
material. Under veckan före lägret arbetades det 
från tidig morgon till sen kväll för att allt skulle bli 
färdigt i tid. En funktionärsmatsal inrättades i vår 
verkstad där vi fick äta mat av hög klass. Sjukstuga 
inrättades i grannens garage, en livsmedelsbutik 
öppnade i vårt vagnsskjul, ett café byggdes upp i 
vårt halmförråd m.m. Uppfinningsrikedomen var 
enorm.



- Flera stora tält där det skulle vara shop, caféer,
  kyrkor, bibliotek och hantverk hyrdes in och 
  restes. 
- Ett wifi-nätverk utgick från vårt hus som servade
  caféer och affärer. 
- I en backe hos en av grannarna byggdes en stor
  scen med en storbildsskärm där alla stora lägerbål,
  gudstjänster och samlingar hölls.
- Lastbilstransporter med ved, slanor, livsmedel
  m.m kom i en strid ström. 
- En liten återvinningsstation skapades för
  hantering av sopor. 
- 41 Bajamajor hyrdes in och placerades ut på
  lämpliga ställen. 
- Duschar byggdes upp vid sjön och vatten-
  ledningar grävdes ner till olika hämtningsplatser.
- För funktionärer skapades en camping för
  husvagnar och tält. 

- Funktionärsbarn fick egna aktiviteter i Lägistältet   
  före, under och efter lägret. 

  Så var det till slut klart och lägret kunde börja och
  det fungerade bra på alla vis.

Vi är jätteglada att vi 
med  vår gård kunde 
vara med och skapa 
upplevelser, gemen- 
skap och  möten 
med Gud för barn 
och vuxna.

Catarina och Mikael Benjaminsson



Även utsikten var annorlunda här, med mängder av småöar en liten bit ut från stranden. 

Hemresan tog vi genom Dalsland, men innan vi kom 
så långt så stannade vi i Grums för en bit mat. Efter 
någon timma tyckte vi att det var dags för ett fika-
stopp, det fick bli Café Nordpolen i Vara. Det visade 
sig bli en väldigt lyckad och god avslutning på årets 
Fotoklubbsresa! 

Gunnar Mållberg

Forts från sid 9 
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