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Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen, 
oss är en Frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.
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Tillsammans kan vi forma vårt 
församlingsblad.

Därför tar jag gärna mot bidrag i 
olika former.

Text och bild skickar du till
gbg.gustavsson@gmail.com

Sista manusdag för nästa blad är 
torsdagen den 18 februari

  
 

  En del av

     

Advent – vad väntar 
vi på?

Nu är det snart advent! En härlig tid 
av ljus och värme och också en tid av 
mycket förberedelser inför jul. 
Advent betyder ankomst och beskrivs 
ofta som en tid av väntan. Hela 
adventstiden är en förberedelsetid 
inför julen och den födelse som vi då 
firar – nämligen Jesu födelse och Jesu 
ankomst till jorden. Förr var den här 
perioden fram till jul en fastetid, en 
tid till eftertanke och förberedelse 
inför det stora som skulle ske. Idag 
kanske vi mer kan likna det vid en tid 
av upptrappning med adventsmys, 
lucia- fester, julbord, julfester, glögg-
mys och julavslutningar. Det är få tid-
er på året som almanackan är så full-
bokad som i december och förutom 
alla avslutningar, fester och så vidare 
ska det dessutom städas, grejas, pyn-
tas, bakas och lagas mat. Och köpas 
julklappar och göras julgodis. Med 
hjälp av adventskalender och advents-
ljusstake räknar vi också ner och när 
vi tänt det fjärde ljuset och öppnat 
sista luckan – då.  Då är den här – 
julen som vi väntat på!

Vad är det då vi väntar på? Vad är det 
vi stressar och jobbar så inför? Den 
här väntetiden och förberedelsetiden 
– leder den fram till ”bara” tomtar, 
julklappar, mat, godis, familj och 
gemenskap eller leder den fram till 
något mer? För mig är allt det där, 
som vi i vårt land ser som jul, viktigt 
(fråga min familj), men ändå är det 
inte det viktigaste. Det blir inte jul för 
att det finns tomtar och god mat, det 
måste till något mer. Det måste finnas 
ett litet barn i en krubba.

Och där har vi svaret på frågan - vad 
väntar vi på? 

Jo, vi väntar på det lilla barnet i 
krubban - Jesus. 
Det är vad adventstiden förbereder.

Men – vilken Jesus är det vi väntar 
på? Där är svaret på ett sätt enkelt, 
det finns bara en Jesus.

Frågan gäller dock om vi väntar på 
det lilla söta barnet i krubban, och 
låter det bli den ende Jesus vi bryr 
oss om, eller om vi väntar på det lilla 
barnet i krubban som är Jesus, 
världens frälsare.
 
I Johannesevangeliet kapitel 3, vers 
16 och 17 läser vi:

”Så älskade Gud världen att han gav 
den sin ende son, för att de som tror 
på honom inte skall gå under utan ha 
evigt liv. Ty Gud sände inte sin son 
till världen för att döma världen utan 
för att världen skulle räddas genom 
honom.”

Jag tror att det lilla barnet i krubban 
är den son Gud sände till världen. 
Det vi väntar på och förbereder i 
adventstid är just detta. I allt vårt 
pysslande och förberedande inför jul 
är det vad vi väntar på och 
förbereder oss inför – världens 
frälsare som föds i ett stall. Min 
förhoppning är att du den här julen 
verkligen ska känna att han föddes 
just för dig.

   Med önskan om  en fridfull och 
välsignad advent och jul!

         
                        Rebecka B Larsson
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Gemensam bönekalender
På församlingslägret kom förslaget till dagliga gemensamma  böneämnen. 
Vi hoppas på att också du vill vara med och bilda bönering under veckans olika 
dagar enligt nedanstående förslag. Vi vet ju att bön verkligen kan förändra 
förhållanden.

Måndag Barn om ungdomsarbetet i Equmenia 

Tisdag Dagledigträffar &  stickcafét

Onsdag Husförsamlingarna

Torsdag Barnfamiljerna i församlingen

Fredag Tonåringarna samt konfirmanderna

Lördag Församlingens ledning, arbete och utveckling 

Söndag Församlingens medlemmar och  vänner    Skiss av 
Christina Elg

Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid, en klang av 
harpotoner. En aning fyller varje bröst, och stilla ljuder Andens röst i 
jordens alla zoner; O mänsklighet, ställ dörrn på glänt det är advent, 

det är advent.
Carl Boberg

Församlingsboken
Nytt namn
Anton Andersson
har bytt efternamn till 
Hollesjö

Ny mejladress

Ellionor Andreasson
78ellis@gmail.com

Lennart Öst
Lennart.ost42@gmail.com

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus 
Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

    

          MYRÅSKYRKAN 

Vi i Myråskyrkan skall göra Jesus känd, 
trodd, älskad och efterföljd

Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid, en klang av 
harpotoner. En aning fyller varje bröst, och stilla ljuder Andens röst i 
jordens alla zoner; O mänsklighet, ställ dörrn på glänt det är advent, 

det är advent.
Carl Boberg

Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid, en klang av 
harpotoner. En aning fyller varje bröst, och stilla ljuder Andens röst 

i jordens alla zoner;  O mänsklighet, ställ dörrn på glänt 
det är advent, det är advent.

Carl Boberg

mailto:78ellis@gmail.com


Jubelkonsert

Många före detta körmedlem-
mar hade hörsammat inbjudan 
till Körens 30-årsjubileum. 
Flera förstärkte dagens kör un-
der kvällen, andra lyssnade och 
mindes hur det var. Även för-
samlingen stämde in i många av 
de välkända sångerna.

Gull-Britt intervjuade Lena och Stig, som berät-
tade om Körens historia och hur de själva upp-
levde starten.

Det finns gott hopp om att Kören 
skall leva vidare även på lång sikt.

Utan ackompanjemang ingen Kör. 
Maria är ovärderlig.

Ett tänt ljus för varje avliden körmedlem: 
Marianne Arvidsson, Stig Jobrant, Rune Kylberg 
och Bertil Hedegärd.



Nio ”nygamla” körmedlemmar förstärkte Kören under jubileumskonserten. Lena och Stig hoppas att 
kanske några kommer tillbaka när det börjar bli dags för julens sånger.

Lena hörde till de som sjöng solo.

Foto: Gun-Britt Gustavsson  Text: Jan Bennet

En trevlig samvaro efteråt för-
gylldes av massor av goda pajer. 

Vackert dekorerade fönster 
gav en fin inramning till 
konserten.



Glöm inte Aleppo!

Innan kriget bröt ut för snart fem år sedan så var Aleppo 
Syriens största stad med drygt 2 miljoner invånare, och 
den största andelen kristna i hela Mellanöstern – vissa 
menar upp till 20 %.  Aleppo var också navet för den 
ekonomiska och industriella utvecklingen i hela Syrien. 
Sedan 2012 har de regeringstrogna syriska styrkorna 
och olika rebellgrupper – inkl IS – försökt att få grepp 
om staden, och hittills har det bara lett till ett oändligt 
lidande för de människor som bor och lever här.

övergrepp mot mänskliga rättigheter som begås både av 
regeringsstyrkor och av oppositionsgrupper i Aleppo. 
Båda sidor anklagas för ”måttlöst våld, utbredd tortyr 
och godtyckliga gripanden.” Minst 3 000 civila dödades 
av tunnbomberna i regionen Aleppo i fjol och sedan 
2012 har bombmetoden tagit mer än  11 000 människors 
liv i Syrien, enligt Amnesty International.

Aldrig tidigare har vi sett att skolor, kyrkor, hem som 
tillhör kristna familjer har blivit så hårt ansatta. Alla vet 
att detta inte sker utan anledning. Man måste fråga sig; 
handlar det om att utrota de kristna från Syrien, och 
också förstöra en kultur som överlevt i landet i 2000 år? 
 Vi frågor oss varför denna galenskap mot Aleppo? Nu 
får Aleppo ta emot bomber som vi inte sett tidigare, 
bomber som förstör en femvåningsbyggnad i ett slag 
och sprider död och förödelse. Varför? 

Trots detta så har den protestantiska församlingen i 
Aleppo fortsatt att fungera. För den kristna kyrkan 
handlar det om att fortsätta att förmedla hopp! Mitt i all 
hopplöshet! Församlingen är centrum för distribution av 
matpaket, mediciner, gasol för bränsle för att kunna laga 
mat etc som vi i Sverige också är med och bidrar med. 
Församlingen fortsätter att fira gudstjänster, ha 
söndagsskola och lekmannautbildningar för människor 
mitt under brinnande krig.

Mary Mikhael, talesperson från 
NESSL skrev i våras om den 
chock och sorg som staden 
upplevde när bomberna bara 
fortsätter att falla. Människor 
har sett hur fabriker, byggnader, 
skolor, sjukhus – och inte minst 
kyrkor blir förstörda. Värst är 
fortfarande de så kallade 
”tunnbomberna” som fälls av 
syriska armén trots president Al-
Assads förnekande att så sker. 
Amnesty International skriver i 
en ny rapport om krigsbrott och 

Ännu ser vi inget slut på det fasanfulla kriget, men vi vet 
att det finns människor som valt att stanna kvar för de 
upplever kallelsen att vara Kristi kyrka mitt i helvetet på 
jorden. Nu hotar fler strider med USA och Iran som 
mobiliserar mot IS utanför Aleppo. Den evangeliska 
kyrkan behöver våra förböner.

Kyrkan har träffats av raketer, men man bygger upp och 
reparerar det som har förstörts. De behöver veta att de 
inte är bortglömda!

Equmeniakyrkan har valt att stå med sin systerkyrka 
National Evangelical Synod of Syria and Lebanon 
(NESSL) i detta arbete.

Varmt tack för gåvor till NESSL:s arbete inne i Syrien på 
Equmeniakyrkans pg 90 03 28 – 6  

Proj.nr 46210

Matpaket och gasol till en familj = 500 kr/månad

Medicinpaket = 200 kr/mån

Hygienartiklar = 100 kr/mån

         Gunilla Ikponmwosa
                      Samordnare Mellanöstern



   Åsneexpressen till Betlehem

    Även i år kommer vi att sätta upp musikalen ”Åsneexpressen”, tillsammans med
    Immanuelskyrkan i Borås. En barnmusikal som julevangelium på ett fantastiskt sätt!
    Uppvisningen kommer att vara lördagen den 12 december i Immanuelskyrkan 
    kl 17.00

   Åsneexpressen till Betlehem

    Även i år kommer vi att sätta upp musikalen ”Åsneexpressen”, tillsammans med
    Immanuelskyrkan i Borås. En barnmusikal som julevangelium på ett fantastiskt sätt!
    Uppvisningen kommer att vara lördagen den 12 december i Immanuelskyrkan 
    kl 17.00

Den 4, 7 och 8 januari har vi 
 ”Jullovsöppet” i Myråskyrkan.

  Mellan klockan 11.00 – 15.00 finns vi där för dig som är 6 år
  och äldre och som dessutom är ledig från skolan. 
  Vi serverar lunch till en kostnad av 20 kr per person och dag.
  Dessutom trivs vi och har roligt tillsammans i diverse olika  
  aktiviteter.

Luciatåg och grötfest
Söndagen den 6 december kl 17.00 är det dags 
för årets luciatåg med efterföljande grötfest. Nu 
har ni möjlighet att se och höra våra underbara 
barn och ungdomar sjunga våra älskade lucia-
sånger. Så om inte detta vore nog så får ni även 
möjlighet att äta julgröt med goda smörgåsar 
till.

 
Julsångernas kväll i Myråskyrkan 
Söndagen den 20 december  kl 17.00



November
  Lördagen den 28 
  17.00  Gospelkonsert med Myrås Gospel

 
  Söndagen den 29
  Ett nådens år, Joh 18:36-37
  10.00   Första Adventsgudstjänst
            Rebecka B Larsson

Sång: Kören

December
Tisdagen den 1 
18.00-20.00  Handarbets- och stickcafé

Söndagen den 6
17.00 Equmenias Grötfest

Rebecka B Larsson 

 Tisdagen den 8
15.00 Dagledigträff med 

Rebecka B Larsson och 
Claes-Göran Larsson sjunger
julsånger med och för oss

Torsdagen den 10
19.00-20.00  Bön

Lördagen den 12
17.00 Med Åsneexpress till Betlehem,

ett samarrangemang med            
  Imanuelskyrkans- och Myråskyrkans

barn. Obs! I Immanuelskyrkan

 Söndagen den 13
Bana väg för Herren, Matt 11:12-19
10.00 Nattvardsgudstjänst

Anders Eliasson
Sång: Birgitta Felle                       

            

  Söndagen den 20
17.00 Julsångernas kväll med

Myråskyrkans sångare och musiker,
Rebecka B Larsson
             

Juldagen (Fredagen) den 25
07.00 Julotta

Jesu födelse, Joh 1:1-14
Rebecka B Larsson
Sång: Kören

Söndagen den 27 
Guds barn, Mark 10:13-16                          

10.00 Rebecka B Larsson

Torsdagen den 31
17.00 Nyårsbön

Åke och Marja Andersson

Januari
Söndagen den 3
Guds hus, Mark 11:15-19
10.00  Gull-Britt Byhlin

Sång: Birgit Hultgren

Måndagen den 4
11.00 – 15.00  Öppet hus för barn i åldern

   6 år och uppåt

Onsdagen den 6 
14.00 Trettondagsfest med tema mission

Sång: Birgitta Felle
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete
Buffé med mat från olika delar av

            världen

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar



  Januari
  Torsdag - Fredag den 7-8

11.00 – 15.00  Öppet hus för barn i åldern
   6 år och uppåt

   Söndagen den 10
Jesu dop, Luk 3:15-17, 21-22
10.00  Nattvardsgudstjänst

 Rebecka B Larsson
 Sång: Maarit och Mika Sauvolainen

Torsdagen den 14
19.00-20.00  Bön

 Söndagen den 17
 Livets källa, Joh 4:5-26
 10.00 Rebecka B Larsson
 Sång: Kören 

 Söndagen den 24
 Nåd och tjänst, Luk 17:7-10
 10.00  Rebecka B Larsson
 Sång: Eva-Britt Andreasson

   Tisdagen den 26
   15.00 Dagledigträff  

”Madeiras blomsterprakt”,
              bilder från en resa med

Svante Bergvall
 

   Torsdagen den 28
   19.00 – 20.00  Bön  

   Söndagen den 31
   Uppenbarelsens ljus, Joh 1:14-18
   10.00  Jenny Petrén 

Musik: August och Axel Petrén

   Februari
  Tisdagen den 2 
   18.00-20.00  Handarbets- & Stickcafé 

  Söndagen den 7
   Kärlekens väg, Joh 12:20-33
   10.00 Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson
Sång: Anna Mållberg och

Elin Johansson Mållberg

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar
Söndagen den 14
Prövningens stund, Matt 16:21-23            
10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Johanna Tellbe

Tisdagen den 16
15.00   Dagledigträff

Sång och musik med Bernt Johansson
och Majvor Sigvardsson

18.00-20.00  Handarbets- & Stickcafé

Torsdagen den 11
19.00-20.00 Bön

Söndagen den 21
  Den kämpande tron, Luk 7:36-8:3

10.00 Marianne Wiman
Sång: Catarina Hernström
Benjaminsson

Söndagen den 28 
Kampen mot ondskan, Mark 5:24-34                

  10.00  Rebecka B Larsson
Sång:  Kören                                                     

    .

Torsdagen den 25
19.00-20.00 Bön

Mars
Söndagen den 6
Livets bröd, Joh 6:24-35
10.00   Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson
Sång: Frida Netsner

 

 Måndag 
 19.30 – 21.00 Kören övar jämn vecka

 Onsdag
 10.00  Herrpromenad med fikastund
 19.00-21.00 Myrås Gospel övar varje vecka

 Torsdagar
 10.00  Dampromenad med fikastund



"En förlorad generation" eller en 
Framtid och ett Hopp?

En dimmig novemberdag möter jag Göran Bengtsson 
från Hela Människan Västra Götaland, som är  
projektansvarig för det romska ungdomsprojektet "En 
förlorad generation" på stationen i Göteborg för en 
gemensam spårvagnsresa till Angered och föreningen 
Vår Betong.

"Jag saknade vision när jag växte upp här i området", 
säger Nenad Nikolić, projektledaren för Vår Betong, 
som föreningen har kommit att kallas. Det var mycket 
strul i skolan, "jag var anti skola, lärare, ja allt", berättar 
Nenad vidare "men i 18 års åldern började jag träna 
MMA och fick en tanke att jag kanske kan arbeta och 
leva på min träning". Nenad växte upp i en romsk familj 
med många syskon. En dag sa Nenads mamma till 
honom när han hade sagt att det var fel på allt och alla, 
att "du har aldrig funderat på att det är du som gör något 
fel". Detta fick Nenad att tänka om och börja "jobba 
med" istället för att "jobba emot". 

Idag sitter Nenad med i det romska rådet i Göteborg och 
en av initiativtagarna till den stora utställning som var 
på Göteborgs stadsmuseum om romer för några år 
sedan. I samband med denna utställning fördes tankarna 
fram om att göra något för de romska ungdomar, som 
har bott i Sverige med sina familjer i generationer och 
som utvecklat ett mycket destruktivt leverne med 
mycket alkohol och droger och ett tydligt utanförskap.

Reningsborg – en hjälpande hand
Nyligen var det en invigning av lokalerna i Angered, 
lokaler som har utrustats och iordningställts för de 
romska ungdomarna i området. Efter två års väntan fick 
äntligen ungdomarna en egen lokal och slipper  ta sig in

in till centrala Göteborg för träning. Det har varit många 
förfrågningar bland hyresvärdar i området och mycket 
förbön för projektet. Det är inte lätt att få någon hyresvärd 
till att vilja satsa på ungdomar i allmänhet och romska 
ungdomar i synnerhet. Slutligen kom projektledarna i 
kontakt med Reningsborg, en kyrklig second hand-
verksamhet i Angered, vilket ledde fram till de fina 
lokaler som föreningen nu har. "Det var Reningsborg, som 
kom med en hjälpande hand", berättar Nenad och säger 
med glädje i sin röst "när jag släcker ljuset i lokalen på 
kvällen, tänker jag att detta är inte sant!"

MMA träning
MMA är en omdiskuterad träningsform men Nenad säger 
att på den nivå som de tränar i lokalen är träningen inte 
farlig.  Träningsformen attraherar ungdomar och ger dem 
en gemenskap. Under de två år som Nenad arbetat i 
projektet har han upplevt att ungdomarna har trivts med 
träningen. De har varit med ett tag och sedan "försvunnit". 
När Nenad träffat dem på stan berättar de att de numera 
arbetar hårt och fått en stabilitet i tillvaron. Ett av 
projektets syfte har uppnåtts, vilket var att ungdomarna 
skulle komma in på arbetsmarknaden. 

Nenad berättar gripande om hur ungdomar ibland börjat 
gråta under träningen. När aggressionen och känslorna 
kommer ut under kontrollerade former, släpper spännin-
garna och ungdomarna upplever, kanske för första 
gången, en gemenskap med varandra och en tillit. "Detta 
går inte att beskriva, det måste upplevas", uttrycker 
Nenad. 

Sedan lokalen blivit klar kommer det inte bara romska 
ungdomar till träningen utan ungdomar från andra länder 
och kulturer. Ännu ett av projektets mål som har blivit 
uppfyllt, nämligen att få till stånd en integration.



Samarbete
När projektet startade försökte Nenad få till ett samarbete med 
skola och myndigheter men de var inte intressade. Idag är de 
de som hör av sig till Nenad istället. Verksamheten har blivit 
känd och accepterad. Vid invigningen av lokalen kom flera 
representanter från myndigheter på besök.
 
Informationsfoldrar på olika romska dialekter
En andra del i projektet har varit att översätta ett 
informationsmaterial om olika droger till tre romska dialekter. 
Det är Nenads bror, Bagir, som har jobbat med detta. 
Materialet är klart och håller på att distribueras till 
myndigheter men också familjer ska erbjudas studiekvällar 
kring materialet. 

Tjejerna glöms inte bort
Sterlina Bogdanov är ny i projektet. Hon kommer ursprung-
ligen från Skåne men jobbade på Arbetsförmedlingen i om-
rådet i somras och är nu projektanställd för att rikta sig till de 
romska tjejerna. Till skillnad från Nenad kommer Sterlina från 
en mer integrerad uppväxtmiljö. 

Kontaktnät är viktigt
Nenad försöker ge råd till ungdomar. Om någon ungdom 
behöver annan form av hjälp, kan han slussa honom/henne 
vidare inom sitt stora kontaktnät. Han hoppas på att de 
ungdomar, som har varit med ett tag i verksamheten, kan bli 
ambassadörer och hjälpa till på träningen. Lokalen är också 
utrustad med en myshörna där ungdomar kan sitta och prata 
efter träningen eller användas av de som inte är intresserade 
av träning. 

Framtiden – ett frågetecken
Projektet är inne på sitt sista och tredje år. De pengar som 
Länsnykterhetsförbundet har förmedlat från Folkhälsokom-
mittén är snart slut. Göteborgs stad har hittills inte satsat en 
krona. Hela Människans och projektledarnas önskan är att 
verksamheten ska få leda vidare.  För de här romska ung-
domarna har projektet blivit en samlande kraft, som har gett 
dem gemenskap och de har kunnat gå vidare i livet – redan 
efter två år ser vi ett positivt resultat, många har börjat leva ett 
självständigt liv med arbete och har integrerats i samhället.  

Frågan är nu vem eller vilka ska finanasiera det projektet. 
Jag har därför en viktig fråga till Dig: "Vill du vara med och 
bidra?" Hela Människan, Västra Götalands pgnr är: 23 74 
73-4, ange "En förlorad generation". 

/Gull-Britt Byhlin, sekreterare i Hela Människan Västra 
Götalands styrelse/
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Denna söndag är det glädje och fest i Myråskyrkan, när vi 
får hälsa vår nya blivande pastor Rebecka Benjaminsson 
Larsson välkommen in i tjänsten hos oss. Rebecka 
tillträdde sin tjänst måndagen den 21 september, men hon 
tjuvstartade lite då hon var med oss på vårt församlings-
läger i slutet av augusti.

Vår ordförande Urban Petrén ställer några frågor till 
Rebecka inför en kort presentation där hon får möjlighet 
att berätta lite om sig själv.  Själv ser Rebecka sig mycket 
i rollen som läraren med undervisning i fokus för 
församlingen. 

Predikade gjorde Rebecka över Tacksägelsedagens text.   
Utifrån evangelietexten om de tio spetälska Luk 17:11-19  
handlade det om att alltid tacka Gud. Att tacksägelsen till 
honom är en hållning, en del av livet – inte ett krav, men 
en naturlig följd av att vi fått ta emot Jesus. Att i allt som 
händer oss kan vi tacka – inte för allting, men ändå mitt 
under allt.

Kören ramade in gudstjänsten med sin som vanligt 
inspirerande sång. Gudstjänsten avslutades sedan med att 
församlingen tillsammans delade nattvarden.

Efter detta firades det, då ”flickorna i köket” hade dukat 
upp en fantastisk tårtbuffé till kaffet som lät sig väl 
smakas. 

Det blev en glädjens dag, där vi nu ser fram mot att 
tillsammans gå vidare med förnyade krafter in i vår tjänst 
och uppgift i Brämhult med omnejd. 



Vågar jag lita på att Gud vill använda mig?

Niklas Piensoho sa på mötet på Mössebergsgården att vi ska 
lita på att Gud vill använda oss.  

Det var första gången som jag lyssnade på Niklas Piensoho. 
Det var spännande att ta del av hans tankar och reflexioner, 
vilka också föder reflexioner hos mig. 

När Gud vill använda oss är det inte lukten av krav som 
kommer fram, utan det är en nådegåva – en nådegåva som är 
en doft och smak av nåd, sa Niklas. Detta är några karameller 
som jag nu får smaka på.  Men hur är det egentligen, vågar 
jag lita på det? Vill verkligen Gud använda mig? Och till 
vad? Eller till vem?  

Niklas ställde också frågan om vad är det vi finns till för. Det 
är så mycket självupptagenhet i samhället, sa han. Jag har 
tidigare sagt att numera utgår vi från oss själva när vi berättar 
något: Det är "jag och min kompis", "jag och min man", osv. 
Inte "min kompis och jag", "min man och jag", som vi sa när 
jag var ung. Speglar denna centrering av det egna jaget också 
av sig i kyrkan? Eller är vi en frizon? Något som jag nu 
funderar över.

Jag tror att Gud har en vision med vår församling – våra liv. 
Nådens gåva, från Gud,  går genom oss till de människor vi 
möter i olika sammanhang, uttryckte Niklas. Läs gärna 1 Kor 
12:1-11 och Rom 12:1-8.

När barnen dansade i gudstjänsten söndagen 8/11, så spelade 
jag in det på min telefon och visade en av ungdomarna på 
asylboendet för ensamkommande ungdomar i Ulricehamns 
kommun. Han frågade var inspelningen var ifrån och jag sa 
att det var från en kyrka i Brämhult. Vad vacker den är, sa 
han spontant på stapplande svenska, när han tittade på korset 
och den vackra fondväggen.

Vill vi visa denna vackra kyrka för fler människor? Vill vi nå 
fler människor och berätta om vad Gud gjort i våra liv, även 
om vi tycker det går ut över vår bekvämlighet? 

Eller hur var det?  - Guds användande av oss skall inte lukta 
krav, utan vara en doft och smak av nåd. 

/Gull-Britt/

En hälsning från Equmeniakyrkan Västs konferens 
FÖRNYA & FÖRDJUPA (del två) 

”Att lära känna sina gåvor och sin kallelse” 
där större delen av vår ”Husförsamling” deltog.



Lördagen den 3 oktober begav 
sig ett härligt gäng scouter och 
scoutledare från Myråskyrkan till 
Alingsås, närmare bestämt till  
Nolhagaparken, där årets 
kämpalek gick av stapeln. 
Temat för kämpaleken i år var 
potatis, vilket inte är så konstigt 
när man befinner sig i Jonas 
Alströmers födelsestad. 
På kontrollerna fick vi t.ex. 
koppla ihop potatisar med 
sladdar så vi fick en lampa att 
lysa. Vi fick dessutom försöka få 
till dagens längsta potatisskal 
och vi spelade solitär med 
potatisen. På en annan kontroll 
sköt scouterna med potatis-
slangbella. Den godaste 
kontrollen var den där scouterna 
med förbundna ögon skulle 
smaka på olika sorters chips och 
säga vilken smak det var.

Det fanns även gott om tid till att 
äta den medhavda matsäcken 
som alltid smakar förträffligt när 
man är ute i skog och mark.



Efter en trevlig promenad med roliga kontroller begav vi oss till 
Åsengården i Vänga där vi tillsammans med andra kårer, som också varit 
på kämpalek, skulle övernatta. När vi kom fram letade vi upp vind-
skydden som vi skulle tillbringa natten i, vi behövde två vindskydd då vi 
var 17 st som skulle övernatta. På kvällen grillade vi och hade ett lägerbål 
tillsammans med de andra kårerna.
När vi fått en god natts sömn åkte vi till kyrkan för Equmeniagudstjänst 
där vi bl a invigde nya scouter.

Scouthälsningar från Mattias Andreasson



vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap 
och erbjuder därför verksamhet av olika slag för olika åldrar.

Söndagskola
Från 4 år och uppåt
Söndagar  10.00
Kontaktperson:
Elin Johansson    0704 – 14 96 14

Spårarscout
Årskurs fk – 2
Måndagar    17.30 -19.00
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson    0739 - 96 70 26

Scout
Årskurs 3-
Måndagar    18.00 – 20.00
Kontaktperson:
Niklas Svedberg    0705 - 95 85 08

Tonår
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar    19.00 – 22.00
Kontaktpersoner:
Elin Johansson   0704 - 14 96 14
              

Innebandy
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar 17.00 – 18.30
Lokal: Myråshallen
Kontaktperson: 
Mattias Andreasson 0705-32 59 38

Ordförande
Mattias  Andreasson
033 – 41 21 94
0705 – 32 59 38
mademattias@gmail.com

Equmenias medlemsavgift är 200 kr/år 
Equmenias plusgiro 26 45 06 – 7

På http://myraskyrkan.se/equmenia.html
hittar du bl a gruppernas terminsprogram

Vad är Equmenia?

Hur skulle du beskriva dina syskon? Du skulle förstås kunna berätta hur många de är och var de bor. Du skulle 
kanske också berätta om saker ni gör tillsammans. Kanske skulle du berätta om saker som ni inte är överens om. 
Så är det med Equmenia också.

Equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbete inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodist-
kyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konkret runt 450 
föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.

Equmenia finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle 
kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med kristna runt 
om i världen, att vi ordnar större mötesplatser runt om i landet och att vi samlas en gång varje år för att gemensamt 
fatta beslut om vad vi vill göra kommande år. Genom Equmenia byter vi också erfarenheter som gör att scouter och 
körer, tonårssamlingar och idrottsgrupper, söndagsskola och studentarbete får fortsätta att utvecklas år från år.

Men även om vi är glada över varandra är vi inte överens om allt. Vi är trots allt syskon. Grunden för det vi gör är 
vår pappa, tron på Gud. Men att vara kristen är inget krav för att vara med. Och vi som kallar oss kristna, vi 
uttrycker den tron väldigt olika. Och det är som det ska. Genom våra olikheter tror vi att vi bättre speglar den Gud 
som alltid är större, och närmare, än någon av oss kan förstå.

http://myraskyrkan.se/equmenia.html
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