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  En del av

     

Låt dig tilltalas av Jesus. Låt hans ord sjunka ned, låt 
dem eka i ditt hjärtas djup. Svara inte omedelbart. 
Låt Jesus upprepa sina ord.

       När hans ord har nått ditt djup, kan du svara 
utifrån detta djup. Är du allt för ivrig och vill du 
svara genast, kan ditt svar inte vara annat än ytligt.

       Ibland består ditt svar kanske enbart i glädje.
Glädje över att bli kärleksfullt tilltalade av honom.

       Även själva din öppenhet är ditt svar: du suger 
hans ord in i dig, du blir ett med dem, du låter Ordet
bära frukt, trettiofalt, sextiofalt, hundrafalt...

(Matteusevangeliet 13:23)

Wilfrid Stinissen
Ur boken ”Jesusböner”
utgiven på Libris förlag 2010 
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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 
fredagen den 18 november

    Skiss av 
Christina Elg

Måndag Barn om ungdomsarbetet i 
Equmenia 

Tisdag Dagledigträffar &  stickcafét

Onsdag Husförsamlingarna

Torsdag Barnfamiljerna i församlingen

Fredag Tonåringarna samt konfirmander

Lördag Församlingens ledning, arbete och 
utveckling 

Söndag Församlingens medlemmar och  
vänner

Gemensam bönekalender
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Det ligger nära till hands att tänka att ”nu har de 
missat i korrekturläsningen”, men rubriken för den 
här texten är tänkt att vara ”Vad vill vi ha för 
rubrik?”. Om vi ser till hur det ser ut i tidningar och 
övrig media när de behandlar kyrkan och kristen tro 
– vad är det för rubriker som möter oss? Känner vi 
igen oss i det som skrivs och sägs och är det vad vi 
önskar ha rubricerat? Under det här året har det 
bland annat kunnat handla om fel användning av 
kyrkans pengar till resor och fortbildningar, vem 
som väljer att gå i Prideparad och vem som avstår, 
vem som har halsband med kors och vem som inte 
har… Det kanske inte direkt är rubriker som handlar 
om och berör oss som möts i Myråskyrkan, men det 
är de rubriker som i samhället ropar ut information 
om kyrkan och oss kristna. Är det de rubrikerna vi 
vill ha?

För mig är de rubrikerna och det de står för till viss 
del exempel på de olika åsikter som finns och får 
finnas i våra kyrkor och kristna sammanhang. Vi 
tycker olika och vi får göra det. Vi kan tycka att 
olika saker är viktiga, vi kan ha olika uppfattningar 
om det mesta och det kan skilja sig i åsikter kring 
hur vi ska driva vår församling och hur vi ska visa 
vad vi tror. Att vara en församling är att vara en 
gemenskap bestående av oss individer som samlas, 
vi som möts till gudstjänster och till de olika 
samlingar som äger rum i vår kyrka. 

  
 

Vad vill vi ha för rubrik?

En församling är inte en åsiktsgemenskap (tack och 
lov!), utan en gemenskap grundad på en gemensam 
övertygelse. Vi samlas för att vi har samma 
övertygelse, samma tro. Vi är övertygade om att 
orden från Johannesevangeliet 14:6 är sanna: 
”Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” 

En söndag för några veckor sedan nämnde jag i 
predikan vad Heinrich Heine en gång uttryckt, 
nämligen att åsikter bygger ingen kyrka – det gör 
endast övertygelse. Att ha en åsikt handlar om hur 
jag som individ ser på en särskild fråga, en åsikt 
kan lätt påverkas och åsikter kan gå vitt isär. En 
övertygelse, det är vad jag tror, vad jag håller som 
min sanning. En övertygelse är min grund – och en 
delad övertygelse är församlingens grund, vår 
församlings grund. 

De rubriker jag skulle vilja se är de som handlar 
om vår övertygelse, inte de som handlar om våra 
åsikter. Hur får vi de rubrikerna? Ja, först och 
främst behöver det vara det vi talar om, för att det 
ska kunna vara det som blir rubriker. Att vi håller 
blicken fäst vid Jesus och i allt vi säger och gör 
strävar efter att göra Jesus känd, trodd, älskad och 
efterföljd. 

Med önskan om Guds frid!

                        Rebecka B. Larsson



Några tankar efter församlingslägret

Det är inte bra att vara för säker på vart i livet man 
är på väg. Det är inte heller lätt att veta vem man 
skall fråga när man hamnat snett. På väg till 
församlingslägret var jag helt övertygad om att jag 
visste var Getterögården ligger. Eftersom jag var 
tvungen att arbeta fredag eftermiddag var jag sent 
ute och inte så förvånad över att alla var i full gång 
med maten när jag kom fram. Sång och trevlig 
stämning hördes lång väg. Men… stämningen var 
nog lite väl hög och snapsvisorna sa mig att jag var 
på fel ställe. Nej, Getterögården var det inte. En 
trevlig man bjöd visserligen in mig men berättade 
sedan också hur jag skulle köra. Vilket förde mig till 
campingplatsen! Fel igen. Flickan i receptionen var 
dock ung nog för att via nätet kunna ge mig en riktig 
vägbeskrivning.

Väl framme kände jag mig nästan säker när jag såg 
den gamla smu-loggan på huset. Sen kändes det 
riktigt skönt när Stig och co stod välkomnande i 
dörren, de till och med sa att de hade saknat mig och 
undrat vart jag tagit vägen. 

Ännu tryggare kände jag mig sedan när det mesta 
var sig likt. Massor av goda pajer att välja bland på 
fredagskvällen, följt av andakt, lovsång och trevlig 
samvaro. Samma sak på lördagen: mat, lekar 
funderingar och diskussioner. Höjdpunkten för mig 
var kvällens vilsamma, meditativa textläsning varvat 
med lugn musik. Det hjälpte mig att sortera tankarna 
och fundera över vad som behövs för att hitta rätt i 
livet.

Hela lägret var som vanligt välplanerat, där alla 
verkade få vad de behövde. Möjligen hade en del av 
rummen kunnat vara någon kvadratmeter större, och 
vägen till toaletterna någon meter kortare!?

Särskilt roligt att det var så många barn och 
ungdomar med. Och att de klarade av att göra sig 
hörda. Elin gör verkligen ett jättejobb som ungdoms-
ledare. Men vi äldre måste också fundera över vad vi 
kan bidra med så att alla känner sig behövda. Hur 
kan gudstjänsterna utformas så att även ungdomarna 
förstår att de är välkomna även på söndagarna? Hur 
kan vi få ungdomarna att känna att de verkligen 
räknas, att de verkligen är viktiga? Det är fråge-
ställningar som måste lyftas fram i alla sammanhang. 
Frågeställningar som ligger nära temat för årets 
församlingsläger, vad skall vi med församlingen till?

Som vuxna kan vi aldrig berätta för våra barn och 
ungdomar precis vad de skall göra, och, framförallt 
inte, vad de skall tycka. Men vi kan visa på alterna-
tiven. Ge dem chans att upptäcka församlingen som 
en möjlighet till både samvaro, goda samtal och lek. 
Precis som på församlingslägret. Ge dem möjlighet 
att känna sig välkomna till församlingen, även om de 
först råkar köra fel och hamna på fel ställe. 

Lena Bennet

 

Församlingsboken

Nya adress

Anton Hollesjö
Västra Holmgatan 26 E
553 24 JÖNKÖPING

Nya telefonnummer

Gunnar Hultgren  0707-413527

Gittan Hultgren  0707-590961



Vad är en församling?
Kanske inte så många som tänker på att formellt 
har vi precis haft nyår i vår församling, det nya året 
startade 1 september. Vi var många från försam-
lingen som fick förmånen att börja det nya verk-
samhetsåret med att umgås en helg på för-
samlingsläger. En möjlighet att umgås, samtala och 
bygga på vår gemenskap, just det där att vi inte är 
en vanlig förening utan bär på något mer.

En del av lägret ägnades åt undervisning och sam-
tal kring vad är en församling, vi fick höra tolk-
ningar från de kristnas första tid och tolkningar av 
vad är en församling? Det är en viktig fråga för 
oss, vad är vår församling och vad vill vi. Snart är 
det dags för årsmöte, som vanligt en massa val och 
oftast samma val som alltid. Jag tror att vi till och 
från ska stanna upp och också fundera på vad vår 
församling är och vad vill vi framöver, det är så lätt 
att allt bara ska rulla på som vanligt. 

Kanske en bra tanke att väcka så här inför års-
möte, låt de samtal som startade på församlings-
lägret få fortsätta att leva även här hemma.

Vår församling förändras, vi får olika möjligheter. 
Tänka att vi nu i höst åter efter några år ska starta 
upp med en stor konfirmandgrupp, vad kan detta 
innebär för oss som församling? Konfirmations-
läsningen kommer bl a att kombineras med guds-
tjänster, jag hoppas att vi som gudstjänstfirande 
församling ska kunna erbjuda konfirmanderna 
något som tilltalar dem och att de ska känna sig 
välkomna i vår gudstjänstgemenskap.

Tillsammans skapar vi vår församling, får den att 
växa och nå ut!

Urban Petrén

 

 Konfirmationsläsning

På vårt upprop och inbjudan till konfirmationsläsning i 
Myråskyrkan har vi till vår glädje  fått en mycket stor respons. 
Vi är idag 11 konfirmander som kommer att läsa under hösten 
och våren med en avslutande konfirmation söndagen den 11 juni.

Läsningen kommer att ske ungefär en söndag i månaden och startar 
med ett gudstjänstbesök och kyrkfika därefter vidtar själva 
undervisningen. Några gånger har vi läsning från  lördag efter-
middag till och med söndagens gudstjänst.

Rebecka och Elin kommer att leda konfirmationsunder-
visningen. Biblar delades ut till konfirmanderna i sam-
band med gudstjänsten söndagen den 18 september.



En augustihelg var vi fyra från församlingen 
som var med om en härlig helg. Skärgårdssång 
hette arrangemanget och det var andra året 
som det arrangerades i Tanumstrand efter att 
ha arrangerats i Norge i drygt 10 år.

De deltagande sångarna/musikerna var bland 
andra Frank Ådahl, Ingemar Johansson, Maria 
Gustin Bergström, Samuel Ljungblad, Evie & 
Pelle, Lena Maria Klingvall, Peter Hallström, 
Stig Sjöberg, Kören Caleido som sjöng 
Choralerna-låtar, Emilia Lindberg, Angela 
Primm och Elsa Harris. Dessutom medverkade 
ett husband med mycket duktiga och spelglada 
musiker.

Hela helgen andades äkta sång- och musik-
glädje i en tydlig andlig atmosfär – det var 
ingen tveka om varför de medverkande deltog.

Vi bodde i en stuga på anläggningen och hade 
nära till samlingarna, som var rätt många. 

En härlig sång- och musikhelg i Bohuslän

Kvällarna avslutades med samlingar där Evie 
höll ihop allsångsmöten med dagens musiker 
och sångare i skönt avslappnad atmosfär.

Mina personliga favoriter var Samuel Ljung-
blad, Peter Hallström, Choralerna-kören och ett 
helt hysteriskt Mahalia Jacksson-program med 
de amerikanska kvinnorna.

Hade det varit lite varmare hade det varit läge 
för ett bad i havet men detta var ju innan den 
rejäla sensommarvärmen kom så det fick vara.

Arrangemangets blygsamma slogan var ”the 
best festival this side of heaven….”. Helgen gav 
mersmak och nästa år är det dags igen, 18-20 
augusti – det rekommenderas starkt!

 

                                                          Per Jobrant

 



Besök i november
Söndag 6 november får vi i Myråskyrkan 
besök av Britta Hermansson. 

När hon besöker oss firar vi först gudstjänst 
kl. 11 (observera tiden), då vi får lyssna till 
predikan av Britta. Därefter äter vi lunch 
tillsammans och fortsätter eftermiddagen med 
att lyssna till föredrag av Britta under rubriken 
”Här är du nu – att finna sig själv och hitta 
sin väg”. 

Varmt välkommen!     

Rebecka 

Vem är Britta Hermansson?

… jag är pastor i Equmeniakyrkan, bor i Göteborg 
och har en podcast som heter Brittas vardagsrum 
samt en kväll i månaden i Betlehemskyrkan i 
Göteborg med samma namn. 

Här möter jag kända och okända människor i 
existensiella samtal, livsresan, en bok de skrivit 
eller något annat som ligger nära.
 

Besöker en del församlingar under året, leder 
retreater och försöker också få en del tid att skriva 
själv i krönikor eller bokform. För tillfället finns 
två böcker på Libris förlag med titlarna: Mogna 
vackert och Möten som berör.
                                                                  Britta

Välkommen till   
Årsmöte  

Lördagen den 
22 okt kl 15.00

 



Oktober
  Söndagen den 2
  Änglarna, Ev 18:7-10
  GT Dan 10:15-19, Ep Apg 12:6-17
  10.00 Equmeniagudstjänst

    Rebecka B Larsson

  Torsdag den 6
  19.00-20.00  Bön

  Söndagen den 9
Lovsång, Ev Matt 15:29-31

  GT Jer 31:3-6, Ep Upp 4:8-11
10.00  Önskesångsgudstjänst

Rebecka B Larsson

  Tisdag den 11
  18.00-20.00  Stickcafé

  Söndagen den 16
  Samhällsansvar. Ev Luk 19:1-10
  GT 5 Mos 24:17-22, Ep Jak 2:1-8
  10.00 Nattvardsgudstjänst 

Rebecka B Larsson
            Sång: Myrås Gospel

  Tisdagen den 18 
  15.00  Dagledigträff

     Allsträngen sjunger och vittnar

  Onsdagen den 19
  14.00  RPG Borås årsmöte i Immanuelskyrkan

  15.00  Ekumenisk Dagledigträff 
     i Immanuelskyrkan   
    ”Hur behåller vi  kraft hela livet”

 Fysioterapeut Lena Thorselius,

  Torsdagen den 20
  19.00-20.00  Bön

  Lördagen den 22
  15.00  Årsmöte
  
  

 

  Söndagen den 23
  Frälsningen, Ev  Mark 4:26-29
  GT Neh 2:11-20, Rom 5:15-21
  10.0 Årshögtid 

Rebecka B Larsson
            Sång: Kören

  Tisdagen den 25
  18.00-20.00  Stickcafé

  Söndagen den 30  
  Förlåtelse utan gräns, Ev Matt 18:21-35
  GT es 64:6-9, Ep Ef 4:29-32
  10.00  Irene Mållberg
   Sång: Catarina Hernström Benjaminsson

  

 November
  Torsdagen den 3
   19.00-20.00  Bön

Söndagen den 6
  Vårt evighetshopp, Ev Joh 6:37-40,
  GT Job 17:15-16, 1 Kor 15:35-49
  11.00   Britta Hermansson

  Sång: Birgitta Felle
  Kyrklunch
  Bibelstudium ( v g se f g sida) 

Tisdagen den 8
18.00-20.00  Stickcafé

  Söndagen den 13
  Vaksamhet och väntan, Ev Luk 12:35-40,  
  GT Jes 51:4-6, Ep 2 Kor 13:5-9
  10.00   Nattvardsgudstjänst

  Rebecka B Larsson
  Sång: Barnkör

  Torsdagen den 17
   19.00-20.00  Bön

  Söndagen den 20
  Kristi återkomst, Ev  Joh 5:22-30, 
  GT Dan 7:9-10, Ep Upp 20:11-21:5
  10.00   Marianne Wiman

  Musik: August Petrén, Kasper Wiklund

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar



  Tisdagen den 22
18.00-20.00  Stickcafé

Lördagen den 26
17.00  Konsert med Myrås Gospel,

  Servering
  V g se separat ”annons”

  Söndagen den 27
  Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, Luk 4:16-23
  GT Sak 9:9-10, Ep Upp 5:1-5    
  10.00   Adventsgudstjänst

  Rebecka B Larsson
  Sång: Kören

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

  December                                                  

 Söndagen den 4 
Guds rike är nära, Ev 1:14-15

   GT  Jer 33:14-16, Ep Hebr 10:32-39
10.00 Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson
Sång: Familjen Andreasson

  
   

 Måndagar
 19.30 – 21.00 Kören övar jämn vecka

 Onsdagar
 10.00  Herrpromenad med fikastund

 19.00-21.00 Myrås Gospel övar varje vecka

 Torsdagar
 10.00  Dampromenad med fikastund

Varandras människor

Värmande eftertankar från årets  församlings-
läger…

Jag är en ganska släktlös människa. Släktlös men 
inte rotlös. Utan fastrar, mostrar, morbröder och 
kusiner bildade vår familj en liten ö när jag växte 
upp. Min mamma inpräntade dessutom alltid i mig 
och min syster att det inte var släktskapet, blods-
bandet som var viktigt utan de människor som 
fanns till för en. De människor tog sig tid, som tog 
hand om, fostrade och älskade som räknades. 
Senare i uppväxten fick jag veta att hon inte vuxit 
upp med sina biologiska föräldrar, utan själv var 
adopterad.

Under några soliga sensommardagar i september 
fick vi som församling möjlighet att mötas på ett 
djupare plan. Tid för långa samtal och tid för lek 
och gemenskap. Vi förbereder måltider till-
sammans, möts över generationsgränserna och 
delar ett sammanhang. Plötsligt står tanken klar  
för mig. Här är min familj, här är min släkt! 

I den stilla kvällen när mörkret bäddar in oss får 
vi dela den djupaste av gemenskap. Vi får bära 
varandras sorger, dela varandras glädje, vara 
varandras medvandrare, varandras människor.

För några år sedan deltog vår församling i ett 
projekt under titeln ”Naturlig församlings-
utveckling” Några var mer aktiva och deltagande 
i detta arbete några mindre. Men alla fick svara 
på frågor om hur vi upplevde vår församling, 
frågor som sammanställde en profil, en bild av 
Brämhults missionsförsamling. Och kanske var 
orden kärlek och förtroende de starkast 
dominerande upplevelserna. Vilken grund att 
bygga en församling på! Kärlek, tillit och 
förtroende. Tänk att vi får vandra med varandra 
och vara varandras människor! 

       Jenny Petrén



 

Resan till Åsle Tå med församlingens daglediga

Tisdagen den 14 juni var det dags för den årliga utflykten som lockat 18 st deltagare. Denna gång var res-
målet Åsle Tå, beläget i den vackra Falbygden.

Vårt första stopp på resan var Basta Kvarn, 
ett mysigt kafé i Blidsberg, vid Ätrans strand. 
Vädret var på sitt allra bästa humör så vi fick 
en trivsam kaffestund i fin gemenskap och 
vacker miljö. 

Dags att fortsätta resan mot vårt mål Åsle Tå, 
där det var avtalat tid för guidning. Vår guide, 
Sigbritt Wilhelmsson, berättade om hur den 
gamla bebyggelsen av backstugor från 1700-
talet bevarats genom att man redan 1923 
bildade en hembygdsförening som beslutade 
att bevara Åsle Tå för framtiden. Vi fick en 
levande inblick i hur fattigt folk levde här och 
historier om relationerna människorna mellan. 
I stugorna kunde man också se autentiska 
miljöer från 1700-1800-talets fattigsverige 
befolkade med verklighets trogna dockor. För 
den trädgårdsintresserade fanns det vid några 
stugor planteringar med gamla trädgårds-
växter. Efter denna intressanta guidning och 
rundvandring i stugorna var det dags för 
lunch som var beställd i den intilliggande 
restaurangen. Efter lunchen gjorde vi ett 
besök i Åsle kyrka där det pågick en ut-
ställning om världens rundkyrkor. Kyrk-
vaktmästaren berättade för oss en del ur 
kyrkans historia.



Nu trodde jag att vi skulle åka direkt 
hem, men Irene och Gunvor hade 
förberett för ytterligare ett stopp 
med eftermiddagskaffe i medhavd 
termoskanna samt tilltugg. Detta 
stopp blev naturligt nog vid 
Gudhems klosterruin. Efter ett kort 
besök i kyrkan och klosterruinen 
serverades kaffet, ett välkommet 
avbrott innan hemfärden. Några av 
oss passade på att gå in i muséet där 
en guide berättade en del ur klost-
rets historia.

Slutligen ett tack till Irene och 
Gunvor för denna intressanta och 
roliga utflykt, samt till Er som 
ställde upp med bilar. Ett tack också 
för alla trevliga program samt 
fikastunder i fin gemenskap vid våra 
träffar.

          Hans Karlsson



Kanothajk 2016 equmenia Brämhult
Som traditionen bjuder så har vi även detta år varit 
på kanothajk med scouterna i equmenia brämhult. 
Detta år startade färden i Blidsberg där Ätran 
skulle utmanas. För scouterna i åldrarna 9-12 år 
startade äventyret på fredagen vid 17-tiden.

Vi började att paddla och redan efter några meter 
var en kanot nära att prova på om badtemperaturen 
var lämplig för ett bad. En stund senare hittade vi 
en bra plats att slå läger på. Vi hjälptes åt att bygga 
kanotbivack och fixa en eld så vi kunde grilla vår 
medhavda mat.

Eftersom tonåringarna inte ville missa tonår så 
startade deras paddling senare på kvällen och de 
paddlade i mörkret och kom fram strax efter tolv 
till oss andra som låg och sov i godan ro.

Efter en god nattsömn så vaknar vi till en underbar 
sol som strålar in i kanotbivacken, scouterna 
börjar röra på sig, vissa är snabba upp och vissa 
njuter av att ligga i en sovsäck i Guds rika natur. 
Paddlingen fortskrider och man får njuta av att 
glida fram på Ätrans vatten. 

Några gånger får vi hjälpas åt att lyfta kanoterna förbi 
kvarnar och fördämningar, men det går bra när vi 
hjälps åt.

Lunchen närmar sig och nu möter spårarscouterna 
upp och de har fixat maten, och som seden bjuder så 
serveras snabbmakaroner och köttbullar. 

När vi efter lunchen lyckats få ner alla 27 scouterna, 
ledare och föräldrar i 8 kanoter fortsatte färden nedför 
Ätran. På vissa ställen var det svårare att ta sig fram   
p g a att träd fallit över ån, men med gemensamma 
krafter klarades även detta av och som alla vet så 
möter en scout svårigheter med gott humör. 

Fikapauser klarades av, man blir ju hungrig när man 
är på ”sjön”. 

Färden slutade detta år i Timmele där vi packade in 
oss i bilarna för att fortsätta äventyret i våra vind-
skydd på Hyberg.



Kvällsmaten bestod i hamburgare och hungriga 
scouter åt med god aptit. 

Scouternas medhavda godispåsar kom fram och detta 
är tydligen en viktig sak framförallt för spårarscouter. 
Vi kröp ner i våra sovsäckar och somnade efter en dag 
full med roliga saker.

På söndagen avslutades hajken med en gudstjänst ute 
i det fria där församlingens medlemmar mötte upp.

Vi fick lyssna till kören och blåsare (Axel, Arvid, 
Ellinor och Stig) och en predikan av Svante 
Björkqvist. Efter en härlig helg där man fått 
möjlighet att umgås med härliga barn, underbara 
ledarkollegor och positiva och glada föräldrar kan 
man inte mer än vara tacksam för att få vara en del i 
Guds skapelse.

Scoutiga hälsningar 
Mattias Andreasson

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



Scoutlägret 

De flesta av tonåringarna träffades på fredagen och 
åkte tillsammans ut till Dammen i Tvärred, medan 
Olle och Viktor valde att ta cykeln dit. Ett tält sattes 
upp och på lördagen påbörjades bygget av köket. 

De yngre scouterna träffdes vid nio-tiden vid 
Myråskyrkan och åkte ut till lägret. Tillsammans 
sattes ytterligare ett tält upp och resten av bygget 
slutfördes. Lunch lagades och åts och därefter var 
det invigning av själva lägret.

Under lägret fanns det olika aktivitetspass varje 
patrull kunde medverka i, det kunde vara allt från 
att pussla olika figurer,

till att göra stora såpbubblor till att göra egna söljor 
till att spela såpabandy (vilket var den mest populära 
aktiviteten).

Efter middagen så var det lägerbål där det bjöds på 
diverse sketcher och sånger. De äldre scouterna gick 
vidare på den frivilliga andakten, medan det var 
dags att natta den yngre skaran.

På söndagen, efter frukost och morgonsamling, så 
var det dags för spårning. Bokstäver skulle samlas in 
för att så småningom bilda ett så långt ord som 
möjligt. Några av stationerna längs med spårningen 
var kompassgång, legobygge, använda en stövel för 
att mäta upp en liter vatten och åka linbana. Man 
fick olika antal bokstäver, beroende på hur väl 
uppgiften genomfördes.
Tiden för de yngre scouterna blev knapp, då de 
råkade missa en snitsel och gick alldeles för långt åt 
ena hållet och lika långt tillbaka, innan de såg vart 
de skulle svängt, men alla kontroller hann utföras!

De äldsta scouterna i patrullen Myggan var snabba 
och var den patrull som lämnade in det längsta 
ordet. Vinsten blev en ny yxa!

Efter spårning firade vi Mattias som fyllde år, med 
härliga marängtårtor!



Även denna dag fanns det tid för 
aktivitetpass innan lägerbålet med 
andakt och därefter lovsång för de 
äldre.

De äldsta scouterna fick denna kväll 
vara med på en nattspårning och det 
blev sent i säng för dem.

På måndagen var det dags att riva 
tält och kök. Efter 
avslutningsceremonin blev alla på 
lägret serverade grillad hamburgare! 
Det fanns också lite godis att njuta 
av i det fantastiskt fina vädret!

                         Ellinor Andreasson
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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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