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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 
onsdagen den 25 maj

  En del av

Himmelriket inom oss

Guds rike har inga mått. Det är litet som ett senapskorn och 
större än alla vintergator. Bara materiella ting har viss storlek. 
Det eviga är varken stort eller smått – det är. Säger vi att Gud är 
oändligt stor, så kan vi också säga att han är oändligt lite. Det 
omätliga kan inte mätas.

Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med 
sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Man 
kan inte peka ut en samling människor eller byggnader, 
institutioner, ritualer eller skrifter och säga: Där är Guds rike! 
Riket kan inte inringas och avgränsas. Lika litet kan någon säga 
var Guds rike inte är. Det finns överallt. Det är nära, mitt ibland 
oss och inom oss.

Guds rike inom er. Tidlöst, rumlöst finns det där. En skatt i 
hjärtats åker som man kan bära med sig utan att ha en aning om 
att den finns där. 

Jesus levde fullt medveten om gudsriket inom sig. Den fasta 
punkten i hans liv var den punkt inom sig där han visste sig vara 
ett med Fadern. Hans glädjande besked till människorna är, att 
vad de söker och saknar är nära. Varenda en är lika älskad som 
han – och kan inte i det tidlösa och rumlösa riket inom sig bli ett 
med sin livgivare.

              Margareta Melin

” Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte 
heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se 
Guds rike är mitt ibland er.”
Luk 17:20-21                                                   Svenska Folkbibeln 98 
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För ganska exakt ett år sedan läste jag annonsen – 
Myråskyrkan i Brämhult sökte ny pastor. Ajdå, 
tänkte jag - jag hade nämligen bestämt mig för att 
inte söka någon tjänst innan jag var ordinerad och 
klar. Jag lade tankarna på annonsen, och tjänsten, 
åt sidan, men kunde inte riktigt släppa den. 
Myråskyrkan var en trevlig församling, det kändes 
väldigt gott när jag var där på predikobesök för 
något år sedan. Och mina tankar landade i att om 
jag inte ens söker tjänsten kommer jag alltid 
fundera över hur det hade kunnat bli. Jag bestämde 
mig för att skicka in en ansökan och var helt 
övertygad om att få svaret – tack, men nej tack, du 
är inte färdigutbildad. 

Nu ett år senare sitter jag här, som pastor och 
församlingsföreståndare, på min expedition i 
Myråskyrkan. För mig är det stort. Inte så mycket 
titeln, rollen och mitt stora skrivbord (även om allt 
det också känns stort), utan framför allt hur Gud 
har lett mig hit.

Det går att se det som bortkastade år att jag 
utbildade mig till lärare och arbetade som det i 
femton år innan jag kom fram till att jag skulle bli 
pastor. Hade det inte varit bättre att jag läst 
pastorsutbildningen direkt och kommit ut i sådan 
tjänst tidigare? Jag tror inte att det är så. Jag tror att 
min utbildning till lärare och mina yrkesverk-
samma år som det var helt rätt för mig just då och i 
enlighet med Guds plan för mitt liv. Precis som jag 
tror att jag också nu följer den kallelse Gud har för 
mig.  

Gud kallar oss till tjänst för sitt rike. Han har en 
vilja med våra liv och det kan vara att vara lärare  

  
 

Gemensam bönekalender
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

Gör jag rätt sak?

Gud kallar oss till tjänst för sitt rike. Han har en 
vilja med våra liv och det kan vara att vara lärare  
eller pastor eller IT-tekniker eller snickare eller att 
vara närvarande medmänniska till vänner och 
släktingar eller hängiven scoutledare för egna och 
andras barn. Vad som helst där han kan använda 
oss. Ingenting är större eller mindre än något annat, 
inget är mer eller mindre viktigt bara vi gör det han 
kallar oss till. Och den kallelsen gäller alltid, men – 
uppgiften i den kan förändras.

Så – är du på rätt plats? Vad är Guds vilja med ditt 
liv just nu? Var kan du bäst utföra ditt missions-
uppdrag?

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: 
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 
dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens 
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett 
er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” 
Matt. 28:18-20

Med önskan om Guds frid!
       Rebecka B Larsson



Equmenia Brämhults vårbasar 14 mars
Få en bra start på veckan med en stunds umgänge med barnen och 
ungdomarna i equmeniagrupperna.

När ni är här passa på och köp lite lotter och ät lite/mycket våfflor.

Välkomna!      /Mattias Andreasson

        

      

Offer till diakon- och pastorsutbildningen
Söndag 6 mars är det Offerdag till diakon- och pastorsutbildningen, vilket 
innebär att kollekten den gudstjänsten går till just det. De pengar som samlas in 
går till sådant i utbildningen till diakon och pastor som inte ingår i den utbild-
ning genom Teologiska Högskolan som bekostas av staten. Till exempel kan det 
handla om gudstjänstseminarier och predikoövningar, retreat- och samtalsdagar 
och röst- och talvård – alltihop viktiga delar i utbildningen till att bli en god 
pastor eller diakon. 

I samband med Offerdagen säljs också pastorskandidaternas tidning Årsringar. 
Den kostar (minst) 50kr och de pengarna går oavkortat till två ändamål – 
hälften till pastorsutbildning i Kongoländerna och hälften till 
pastorskandidaternas retreatkassa. Tidningen finns att köpa av Rebecka. 

        
Frukostsamling lördag 5 mars

Lördag 5 mars kl. 9.00 möts vi i Myråskyrkan. Vi börjar med att 
äta frukost, för att därefter tillsammans lovsjunga och be. Vi ber 
för oss själva, vår församling, vår stad, vårt land och vår värld.  

För att kunna beräkna frukosten är det bra om du anmäler dig 
senast torsdag 3 mars – skriv upp dig på lista i kyrkan eller hör 
av dig till Rebecka. 

Om du inte kan komma, men vill att vi ska be för något särskilt – 
hör av dig till Rebecka. 

Samtal kring gudstjänsten onsdagen den 6 april

Du som brukar leda gudstjänster eller du som är nyfiken på att göra det. Du som är nattvardstjänare. Du 
som är intresserad av att samtala om våra gudstjänster. Vi möts till en kväll då vi gör just det - samtalar om 
våra gudstjänster. Vad gör vi, hur gör vi, varför gör vi det och vill vi göra något annorlunda? 
Välkommen till Myråskyrkan ……….  
Hälsningar Jenny, Gunvald och Rebecka

Samtal kring gudstjänsten onsdagen den 6 april

Du som brukar leda gudstjänster eller du som är nyfiken på att göra det. Du som är nattvardstjänare. Du 
som är intresserad av att samtala om våra gudstjänster. Vi möts till en kväll då vi gör just det - samtalar om 
våra gudstjänster. Vad gör vi, hur gör vi, varför gör vi det och vill vi göra något annorlunda? 
Välkommen till Myråskyrkan ……….  
Hälsningar Jenny, Gunvald och Rebecka

BADOSK - Brutalt Allround Drama Och Skapande I Kristus

Lördag 9/4 kommer vi ha en BADOSK-dag i kyrkan för barn i åldern 
7-12år.

En sån här dag kan innehålla allt ifrån drama, dans, pyssel, musik, foto 
och mycket mer! - Mer info kommer

Elin Johansson



    

Lördagen den 16 april med start 9.30 – 11.30

Tillsammans gjorde vi Brämhultspromenaden 2015 till en upplevelse både för oss själva och de som gick.
Vi fick mycket uppskattande kommentarer på torget och efteråt när vi åkte runt och delade ut vinster.
I år tänkte vi återgå till att arrangera Brämhultspromenaden på våren, närmare bestämt 16 april.
Även i år blir det Equmenia som arrangerar utan våra scoutkollegor i Brämhult.
Boka in datumet i era kalendrar redan nu. Vi kan gärna bli fler som hjälps åt så har du förslag på fler 
funktionärer så tipsa oss gärna.

                      /Per Jobrant 

      

 
Önskesångsgudstjänst

Söndag 17 april kommer gudstjänsten att formas utifrån de 
sånger vi gärna sjunger eller lyssnar till. Vilken sång vill du ha 
med i den gudstjänsten? Har du en sång på CD/Spotify som du 
vill att vi lyssnar till i gudstjänsten? Vill du att vi sjunger din 
favoritpsalm? Vill du sjunga en sång för oss eller vill du höra 
någon annan sjunga en speciell sång? Vill du kanske också säga 
något och dela med dig av ett vittnesbörd i anslutning till din 
sång? Tillsammans gör vi en gudstjänst fylld av sång och 
musik!

Meddela Rebecka dina önskemål senast torsdag 14 april. 

  Gudstjänst på Hyberg
  Söndagen den 22 maj får
  vi fira gudstjänst i naturen 
  tillsammans med Equmenia-
  grupperna. …och fika smakar
  alltid gott i skogen så ta med
  din fikakorg.

  Gudstjänst på Hyberg
  Söndagen den 22 maj får
  vi fira gudstjänst i naturen 
  tillsammans med Equmenia-
  grupperna. …och fika smakar
  alltid gott i skogen så ta med
  din fikakorg.

    Efterlysning!

Vår ungdomsledare Elin behöver ha 
hjälp på fredagar med att ta hand om 
våra underbara tonåringar. 

Exempel på saker man kan hjälpa till 
med kan vara praktiska saker så som 
fixa fika m m.

Om man bara vill fixa fika någon 
enstaka gång så går detta bra att prata 
bara med Elin om vilken fredag man vill 
hjälpa till. Om ni har frågor prata med 

Elin eller med mig Mattias A.  

NU utökar vi 
möjligheterna till 
vårt Swishkonto 
så att du även kan 
swisha ditt offer 
till församlingen 
på samma Swish- 
nummer.                           Ekumenisk bön sista

                      söndagen i månaden



Mars
  
  Tisdagen den 1 
  15.00   Ekumenisk dagledigträff i Korskyrkan,

  Skärhamnsbröderns sjunger och vittnar   
       .    
  18.00 – 20.00 Handarbets- och stickcafé

   Lördagen den 5  
   09.00  Frukostsamling med bön och lovsång

  Söndagen den 6
  Livets bröd, Joh 6:24-35
  10.00   Nattvardsgudstjänst
            Rebecka B Larsson

Sång: Frida Netsner
Offer till diakon- och pastorsutbildningen 

Torsdagen den 10 mars
19.00-20.00 Bön

Söndagen den 13
Guds mäktiga verk, Luk 1:39-45
10.00 Chatarina Lorin

Sång: Ann Britt Göransson

Måndagen den 14
18.00 – 19.30  Equmenias vårbasar med

                          våffelservering

Tisdagen den 15
18.00 – 20.00 Handarbets- och stickcafé

Söndagen den 20
Vägen till korset, Ef 2:12-16
10.00 Elisabet Levin

Sång: Myrås Gospel

Skärtorsdagen den 24
19.00 Getsemanestund med nattvard

Rebecka B Larson

Långfredagen den 25
Korset, 1 Petr 3:18-20
10.00 Rebecka B Larsson

 

  Tisdagen den 29
18.00 – 20.00 Handarbets- och stickcafé

April
   Söndagen den 3

Påskens vittnen,Joh 21:15-19
10.00 Nattvardsgudsjänst

Rebecka B Larsson
Sång:Birgitta Felle

Onsdagen den 6
19.00 Samling kring gudstjänstens utformning
             

Torsdagen den 7
19.00-20.00  Bön

   Lördagen den 9
   10.00 (prel)  BADOSK-dag för barn 
              i åldern 7-12 år

Söndagen den 10
Den gode herden, Joh 10:11
10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Mattias och Ellinor Andreasson

Tisdagen den 12 april
18.00 – 20.00 Handarbets- och stickcafé

Lördagen den 16 april
9.30-11.30  Starttid för Brämhultspromenaden

Söndagen den 17 
Vägen till livet, Joh 14:1-14 
10.00 Önskesångsgudstjänst

Rebecka B Larsson

Tisdagen den 19
15.00 Dagledigträff - Återbesök i Ecuador

Gull-Britt Byhlin visar bilder och
berättar

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

Påskdagen den 27
Kristus är uppstånden, 1 Kor 15:53-57
10.00   Rebecka B Larsson

          Sång: Kören



 

   Tisdagen den 26
18.00 – 20.00 Handarbets- och stickcafé

  Maj

  Söndagen den 1
Bönen, Luk 11:1-13
10.00   Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson
Sång: Catarina och Hans Eriksson

  
 
  

   Söndagen den 8
 Hjälparen kommer, Joh 16:23-33
 10.00  Rebecka B Larsson
            Sång: Myrås Gospel

Tisdagen den 10
18.00-20.00  Handarbets- & Stickcafé

 
 Pingstdagen den 15
 11.00  Gudstjänst på Stora Torget med

   Borås Ekumeniska råd

 Tisdagen den 17 
   15.00 Dagledigträff med sång och musik av 

Ukulelegrupp

     

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

  Torsdagen den 3
18.00-21.00  Trygga möten,
    Ledarutbildning med

   Mikael  Nilsson för
   Equmenialedarna

    

   

   Söndagen den 29
   Vårt dop, Joh 1:29-34
   10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Birgitta Felle   

  Juni

  Torsdagen den 2
   19.00 – 20.00  Bön 

 

Söndagen den 5
Kallelsen till Guds rike, Rom 8:28-30

  10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Birgit Hultgren     

Söndagen den 12
10.00   Gudstjänst tillsammans med

Bodakyrkan i Myråskyrkan
Rebecka B Larsson
Sång: Arvid, Olivia och Elvira
Andreasson

 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

  Torsdagen den 21
  19.00-20.00  Bön

Söndagen den 24
Att växa i tro, Joh 15:10-17
10.00 Maarit Sauvolainen

Sång: Johanna Tellbe

Torsdagen den 19
19.00 – 20.00  Bön  

Söndagen den 22
10.00 Equmeniagudstjänst på Hyberg

      Svante Björkqvist
      medtag egen kaffekorg  



Ingenstans har jag sett stjärnhimlen så klar som i 
Sahara. Månen ligger som i en vagga och Orions 
stjärnbild står högts upp på himlavalvet. Stjärnorna 
får mig att tänka på Guds löfte till Abraham ”Se 
upp mot himmelen, och räkna stjärnorna, om du 
kan räkna dem. Lika otaliga skall dina barn bli…” 
Kanske är också vi barn av Abraham som lysande 
Stjärnebloss på himlen.

”Allt har ett samband, allt har ett sammanhang, 
alla delar hör samman och bildar en helhet” skriver 
Maria Montessori, en av mina stora förebilder. En 
holistisk världsbild som tilltalar min tankevärld. 
Och ändå är varje individ, varje person så viktig 
och unik, som ett mästerverk i sig skapad till Guds 
avbild. 

Just dessa begrepp individ och person har en 
intressant bakgrund. Ordet individ kommer från 
latinets individus, det som inte kan delas, som 
hänger samman med sig själv, beskriver författaren 
Patricia Tudor Sandahl. Medan ordet person 
betyder ansikte. Ett ord som uppkom i de tidiga 
försöken att förklara den kärleksfulla och 
ömsesidiga relationen i kristendomens treenighet.

Ordet person är också förenligt med begreppet att 
tona igenom. Människan är en person i den 
bemärkelsen att hon är fri att ge och ta emot 
kärlek. Vi är gjorda att vara personer, träda in i 
relation med varandra, till att leva ansikte mot 
ansikte med varandra och med Gud. 

Först lyser bara en ensam stjärna på den 
Afrikanska natthimlen men snart tonar flera tusen 
igenom. Som sandkornen i Saharas öken, som 
Abrahams alla barn. Så många unika individer 
och personer, var och en med en liten bit av 
himlen inom sig.

Jenny Petrén 

Marsa Alam, Egypten

Nya adress
Annette Hedegärd
Bodagatan 32
507 42 BORÅS

 
Församlingsboken

Tankar under Afrikas himmel

            

TACK 
för all er hågkomst genom  

tankar, kort och  telefonsamtal jag 
fått i samband med min 

80-årsdag

Ulla Rindemo

            

TACK 
för all er hågkomst genom  

tankar, kort och  telefonsamtal jag 
fått i samband med min 

80-årsdag

Ulla Rindemo



Hej här kommer en hälsning från oss i 
söndagsskolan!

När vi söndagsskollärare planerade 
söndagsskolan hösten 2015 var vi överens om att 
det skulle vara kul att ta lite större plats i 
gudstjänsten och jag tror de flesta av er att lagt 
märke till detta. Vi har fått flera positiva 
kommentarer från er på vårat initiativ och därför 
fortsätter vi på samma sätt nu under våren.

Som inspiration har vi främst använt oss av 
boken “Barnens stund I gudstjänsten” av Linda 
Alexandersson. 
”Barnens stund i gudstjänsten” utgår från 
kyrkoårets teman för att de ska passa bra in i 
”den vanliga” gudstjänsten. I vissa fall är dock 
temat lite enklare, tex blir temat ”Prövningens 
stund” till ”När det är jobbigt” och ”Rik inför 
Gud” blir ”Dela med dig”

Ibland har det blivit ett drama, ibland någon lek 
och andra gånger en sång eller en berättelse. Det 
vi startat i gudstjänsten fortsätter vi att prata om 
på något sätt i söndagsskolan.

Vi tycker att det är väldigt viktigt att vi delar 
med oss av vår tro på ett konkret och 
meningsfullt sätt till våra barn. Kunskap är 
lättare att ta åt sig när vi får använda flera sinnen 
och när vi har roligt. Detta försöker vi ta fasta på 
genom lekar, drama, berättelser mm

Som avslutning kommer en bön från boken 
”Barnens stund I gudstjänsten”:

Gud,
Du som haver barnen kär
Se till mig som liten är
Liten i din stora värld

Lys upp min stig varthän jag går 
Hjälp mig finna dina spår
Spår som leder vidare och närmare dig
Amen

PS: Vill du veta mer om Linda och hennes böcker kan du 
titta här: http://www.argument.se/forfattare-
presentation/linda-alexandersson/

/ Martin Östling



Ännu en gång har jag haft den enorma förmånen att fira nyår 
i fjällen med 60 underbara ungdomar. Det kan absolut inte 
bli bättre än så! 

Vi var en salig blandning av folk ifrån Myrås, Boda, Fristad, 
Timmele och Ulricehamn.

För fjärde året åkte vi till Nederhögen. Vart ligger det!?  
undrar säkert ni. Det ligger ca 3,5 mil från Vemdalen där vi 
tillbringade dagarna och i fullfart svischade nerför 
skidbackarna.

 

Nyår, skidor, läger och Jesus!

Dagarna går ungefär så här:

Väckning. Den bestod av bla. en (i vissmån) sjungande 
kvartett i klädsel från 80-talet som bjöd på kaka, invasion i 
rummet av tio discodansande ledare med ballonger och 
stämningsfull stämsång av deltagare. 

Efter denna underbara start 
på dagen åt vi alla frukost 
och avfärd till backen. 
Skidkunskaperna varierade 
stort. Några lärde sig åka 
skidor innan de lärde sig 
gå,samtidigt som några andra 
tappra själar aldrig stått på ett 
par skidor när veckan började. 
 
Oavsett förkunskaper så skedde det väldigt många vurpor (tack och lov 
inga allvarliga skador). Dessa uppmärksammades under kvällen och en 
”dagens klant-väst” delades ut som skulle bäras under nästkommande dag.

Mitt på dagen var det gemensam lunch i värmestugan. Mycket prat och 
skoj och en hel del straff-UNO och en hel del mackor. (Straff-UNO är som 
vanlig UNO fast med fler regler som ingen berättar första gången du spelar 
så du får lista ut reglerna själv. Den viktigaste regel är dock att du inte får 
ställa någon fråga.) 



Mer skidåkning efter lunch och sen hemfärd till 
huset där vi bodde och där väntade en 
efterlängtad middag. Sen dusch och bastu och 
lite mera UNO innan bibelstudie och 
samtalsgrupp

Lägerbålet fick deltagarna vara med och hålla i. 
Det var stor variation på aktiviteter, vi gjorde 
följande:
 
* Sardinen (bakvändkurragömma i mörker) 
* ”SST” (lek med kuddar i mörker då du ska
    undvika motståndare och ta en trofé) 
* Sagostund (med kuddar och givetvis i
   mörker) 
* Klassiskt scoutlägerbål (vi tände ingen eld
   inomhus men vi släckte alla lampor utom en
   liten bordslampa som fick symbolisera eld). 

Sen hann man spela lite mera UNO innan det var dags för kvällsfika och sist andakt. 
Andakten avslutades i en frivillig del, många av ungdomarna tog tillvara på tillfället och stannade kvar även 
under den frivilliga delen. Otroligt spännande att få lyssna till ungdomarnas tankar och funderingar och att 
få be tillsammans med dem är enormt givande!

Sen blev den en stunds UNO spel till innan det blev (förhoppningsvis) några timmars sömn.

Bibelstudierna och andakterna utgick ifrån Johannes-
evangeliet kap 3, när Jesus träffar Nikodemus. Detta 
gestaltades i ett drama under studiet och en samman-
fattning och sen diskuterade vi det i smågrupper. 
Några av de frågor som diskuterades var:  

-  Varför kom Nikodemus och sökte Jesus på natten? 

- Smyger vi med vår tro idag?

- Hur kan Gud vara närvarande i våra liv?

- Vad är Guds rike?

- Vad spelar kyrkan för roll i en kristen människas 

   liv? 

Nyårsafton firades naturligtvis alldeles extra! 
Kvällen innehöll en salig blandning av trerätters, 
musikquiz, tysk innanlårsorkester, modevisning, 
skratt i mängder, frivilliga och ofrivilliga uppdrag, 
tal, raketskjutning, disco och STOR förvirring om 
bussen.                                                           .                      .
.

När jag frågar deltagarna vad som var det bästa 
med lägret så får jag svaret: Gemenskapen. Och  
jag kan inte annat än att hålla med!

Tack för att jag får ha världens bästa jobb!

/Elin

Minnesvers för veckan var Joh 3:16.



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
Från 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
      

 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                                                
www.myraskyrkan.se/smu.html
hittar du bl a gruppernas terminsprogram

Familjekväll på scouterna
I höstas hade vi en familjekväll där scouterna tävlade mot sina föräldrar i olika scoutinspirerande grenar. 
Exempel på grenar var hinderbana, dragkamp, knopar mm. Som ni ser på kortet så ville inte föräldrarna för-
lora så det blev en jämn och rolig kamp. Vi åt även en god fika tillsammans under tiden vi tittade på bilder 
från sommarens scoutläger. Om ni känner någon som vill prova scouting så är det bara att höra av er. 

                         Mattias Andreasson

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

http://www.myraskyrkan.se/smu.html
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