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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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Har du tid en stund?
Ibland – kanske alltför ofta – kan vi
uppleva att tiden inte räcker till. Vi får
bråttom på morgonen, skyndar på våra
barn, kör lite för fort, hinner precis i tid
till jobbet, tar inte hela lunchrasten för
att hinna jobba ikapp, snabbt in i affären
på vägen hem, laga mat, skjutsa till det
ena eller andra… Om någon mitt i den
dagen frågar ”Har du tid en stund?”
kanske vi helst av allt bara vill skrika
”NEJ!” - men när den frågan ställs finns
det ibland ett allvar bakom och anar vi det allvaret har vi all tid i världen.
För visst är det så att vissa saker får ta av vår tid, då får jobbet eller maten
eller barnen vänta, när annat allvarligt och viktigt oväntat dyker upp,
antingen det handlar om sorg och smärta eller glädje och lycka.
Nu är vi på väg in i en månad då det här med att tiden inte räcker till når
sin kulmen. Vi ska, utöver allt det vanliga, städa och pynta, baka och
lussa, skriva julkort och slå in julklappar och förhoppningsvis nå fram till
någon form av julefrid lagom till julafton, eller kanske på juldagen när vi
har klarat av firandet med släkten… Och i allt detta är det någon som
frågar ”Har du tid en stund?” Har du tid en stund för att fundera över vad
den här månaden egentligen handlar om, vad den här tiden – advent och
jul – egentligen vill säga oss? Den som frågar dig är Gud och det han vill
dela med dig är fyllt av glädje och lycka. Han vill tala om att det handlar
om det största som har hänt – Jesus, Guds son, föddes till jorden. För din
skull. Att ta det till sitt hjärta är det som kan ge den verkliga julefriden.
Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter han in oss i värme och ljus.
Nu är Guds tid. Nu skall hans ord leda oss rätt och hjälpa oss tro.
Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge.
(Bön 905 i Psalmer & sånger)

Med önskan om en välsignad och fridfull jul!

gbg.gustavsson@gmail.com
gbg.gustavsson@gmail.com

Rebecka B Larsson

Gemensam bönekalender

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 måndagen den
20 februari
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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

Skiss av Christina Elg

Konfirmandläsning
Vi har en fantastisk konfagrupp i Myråskyrkan! Elva konfirmander har vi (Elin och
Rebecka) förmånen att träffa ungefär en gång i månaden. Hittills har vi hunnit med
en övernattning i kyrkan och en söndagsläsning. Övernattningen startade lördag
eftermiddag och avslutades efter gudstjänsten. Söndagsläsningen startade med
gudstjänsten och avslutades sen eftermiddag. Den här terminens tredje och sista
träff blir en söndagsläsning första söndagen i advent. Hur läsningen kommer att
läggas upp under vårterminen är inte bestämt ännu, men klart är att det blir
konfirmationshögtid söndagen den 11 juni.
När vi träffas pratar vi – om Gud, Bibeln, tro och alla frågor det väcker. Det är intresserade konfirmander vi
har, som gärna frågar och ger uttryck för sina funderingar. Inför nästa träff har de två uppgifter – dels att träffa
sin fadder för att ställa frågor och få höra vad Gud, Bibel och tro betyder för honom eller henne, dels ska de
ha varit på en gudstjänst. Vi kräver inte någon direkt redovisning av uppgifterna, annat än att de ska ta en
selfie med pastorn efter gudstjänsten de varit på…
Vill du vara delaktig i konfaläsningen? En del av er är det som faddrar, en del hjälper till med mat och fika.
Det som också behövs och är oerhört viktigt är att be – för konfirmanderna och deras familjer och för oss
ledare – tack för att ni gör det!
Elin och Rebecka

10 församlingar på 6 dagar
Under två helger har Equmeniakyrkans missionär
Batyr besökt församlingar i Sverige. På dessa
missionssamlingar och missionsgudstjänster har
församlingarna fått höra om de kristnas situation i
”Turkbältet”. Det som blir tydligt i mötet med en
helt annan del av värden är att Jesus är den samme
men förutsättningarna totalt olika. Dessa 10
samlingar har på många sätt varit kontrasternas
möte.
Ett möte mellan:
- Kyrkobyggnader & hemförsamlingar
- Trygga tysta kristna & evangeliserande förföljda
kristna
- Strukturerade kyrkor & dynamiska mötesplatser
- En tro som tas för givet & en tro som kostar allt
- En ansedd kyrka & en hatad kyrka
- En omgivning som lojt tittar på & en omgivning
som aktivt motarbetar
- En aktivitetskyrka & en ”bara” Jesus kyrka.
- En stabil kyrka i ett stabilt land & en bräcklig
kyrka i ett totalitärt område
Mötet mellan dessa ”världar” har blivit väldigt
tydlig under dessa samlingar. Vi tror på samme
Jesus, och vi tror på samma evangelium men allt
det yttre är totalt olika. Under dessa samlingar har

en fundering infunnit sig hos mig. Tänk om vi hade
fått byta. Tänk om du och jag från en Svensk
församling hade fått byta situation med en kristen i
Turkbältet. Vad hade det gjort med oss? Hade vår
tro överlevt utan våra kyrkobyggnader, utan vår
stabila struktur, utan alla våra aktiviteter? Hade vår
tro överlevt när det kostar, när man blir hatad, när
man blir motarbetad. Det är ju en filosofisk fråga,
men värd att ställa sig ibland. Vad bygger vi vår
kristna tro på? Bygger du och jag vår tro på
omständigheterna eller enbart på relationen med
vår frälsare Jesus Kristus? Om man vänder på
frågan så kan man undra vad hade våra
sammanhang och våra församlingar gjort med en
kristen från ”Turkbältet” (en del av dem hamnar ju
här). Vad gör våra kyrkor med dem? Fördjupas och
blomstrar deras relation med Jesus i våra
sammanhang eller är det något annat som händer?
På dessa frågor finns ju inget svar, men utmanar
och uppmanar oss att bygga vår tro på relationen
med Jesus Kristus och inget annat. Vår bön bör
vara enligt Matt 6:33 ”Sök först hans rike och hans
rättfärdighet”
Andreas Karlsson
Eurasiensamordnare i Equmeniakyrkan

MISSIONSFEST – MISSION I EN NY TID
Välkomna till missionsfesten i Myråskyrkan lördag 2017-01-14, kl 14.00

Vi inleder med att äta en tacobuffé med köttfärs, fajitas med kyckling, tonfiskröra, ett vegetariskt
alternativ samt tillbehör.
Gästtalare är Andreas Abrahamsson. Andreas medverkade i Immanuelskyrkan vid mötet om mission i
september och vi var några som lyssnade på honom och blev fängslade av hans budskap, varför vi
beslutade oss för att inbjuda honom till Myråskyrkans dag om mission.
Andreas Abrahamsson bor på Donsö och kommer snart att börja arbeta som ungdomspastor på halvtid i
Donsö Missionskyrka, samtidigt som han studerar teologi på Göteborgs Universitet. Han kommer att tala
om Mission i en ny tid. Medverkande är även Rebecka B Larsson och Birgitta Felle.
Det blir också lite knep och knåp i samband med måltiden samt film för barnen under tiden som Andreas
talar.
Gull-Britt Byhlin

Andreas Abrahamsson

Andakt med
nattvard

Equmenias luciatåg och grötfest
Söndagen den 11 december kl 17.00 är det
så dags att få ta del av ”våra” barn och
ungdomars luciaprogram med våra kända
jul – och luciasånger. Därefter har du möjlighet att äta din kvällsmat med julgröt och
smörgås.

En fredag i månaden inbjuder vi till en enkel
nattvardsandakt. Samlingen är kl. 12.00 i lilla
salen och pågår ca 30 minuter. I all enkelhet och
stillhet får vi dela nattvardens gåvor och be
tillsammans. Välkommen!
Följande fredagar är det nattvardsandakt;
16 december, 13 januari, 17 februari och 17 mars.

”om det må ni
berätta”
Ekumeniska böneveckan
16 – 22 januari är det ekumenisk bönevecka i
hela Sverige. I Borås blir det samlingar varje
kväll kl.18 i någon av stadens kyrkor.
Samlingarna varar ca 30 minuter, respektive
församling ansvarar för sin samling och alla är
välkomna att delta. Veckan avslutas med Bön
för Borås i Lutherska missionskyrkan
kl. 18 – 19.30.

I dagledigträffen
Tisdagen den 21
februari kl 15.00
berättar Gull-Britt
Byhlin om sin mångåriga vänskap med Zelig som överlevde fångenskapen i gettot i Lodz och flera koncentrationsläger innan han blev befriad av engelsmännen från
Bergen-Belsen i slutet av april 1945.

Måndag 16 januari kl. 18.00 Café Källan,
Frälsningsarmén
Tisdag 17 januari kl. 18.00 Korskyrkan
Onsdag 18 januari kl. 18.00 Caroli kyrka
Torsdag 19 januari kl. 18.00 Myråskyrkan
Fredag 20 januari kl. 18.00 Pingstkyrkan
Söndag 22 januari kl. 18.00 Lutherska
missionskyrkan

Frukostsamling lördag 4 mars kl 9.00
Vi börjar med att äta frukost tillsammans, därefter
får vi lyssna till och samtala med Inger Ehrstedt
Awenlöf under rubriken ”Att vara kyrka på
Hässleholmen”. Inger är diakon i Svenska kyrkan
och anställd som flykting- och integrationssamordnare i Borås pastorat och arbetar i Hässleholmens kyrka.
Välkommen till en samling där vi får informeras,
inspireras och kanske också utmanas!

Gudstjänster och samlingar
December

Januari

Torsdagen den 1
19.00–20.00 Bön

Söndagen den 8
Jesu dop, Ev Mark 1:9-11, GT Jes 43:1-4
Ep Apg 8:14-17
10.00 Matilda Nybo
Sång: Elin och Jonatan Andersson

.

Söndagen den 4
Guds rike är nära, Ev Mark 1:14-15
GT Jer 33:14-16, Ep Hebr 10:32-39
10.00 Nattvardsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång: Familjen Andreasson
Tisdagen den 6
18.00-20.00 Handarbets & stickcafé
Söndagen den 11
17.00 Equmenias Grötfest
Tisdagen den 13
15.00 Dagledigträff,
Rosa o Sven-Arne Johansson sjunger
julsånger med och för oss
Fredagen den 16
12.00 Andakt med nattvard
Söndagen den 18
17.00 Julsångernas kväll med
Myråskyrkans sångare, musiker och
vänner, Rebecka B Larsson

Fredagen den 13
12.00 Andakt med nattvard
Lördagen den 14
14.00 Missionsfest
Andreas Abrahamsson
Rebecka B Larsson
Sång: Birgitta Felle
Torsdagen den 19 januari
18.00 Ekumenisk bönesamling
Söndagen den 22, ”Bibelns dag”
Jesus skapar tro, Ev Joh 4:46-54,
GT 2 Kon 5:1-4, 9-15, Ep 2 Kor 1:3-7
10.00 Nattvardsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång: Matts Blomberg
Tisdagen den 24
15.00 Dagledigträff, Lennart Bergvall visar
”Naturbilder från mitt närområde”
18.00-20.00 Handarbets- & stickcafé

Söndagen den 25
07.00 Julotta
Jesu födelse, Ev Luk 2:1-20,
GT Jes 9:2-7, Ep Hebr 1:1-3
Gull-Britt Byhlin
Sång: Kören, Lena Arvidsson
Lördagen den 31
17.00 Nyårsbön
Marja och Åke Andersson

Torsdagen den 26
19.00-20.00 Bön
Söndagen den 29
10.00 Poesigudstjänst
Anmäl till Jenny Petrén
Musik August och Axel Petrén

Julsångernas kväll i Myråskyrkan
Söndagen den 18 december kl 17.00

Gudstjänster och samlingar
Februari

Mars

Söndagen den 5
Uppenbarelsens ljus, Ev Luk 2:22-40,
Alt Matt 13:31-33, GT Mika 7:7-8,
Ep Apg 2:42-46
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Myrås Gospel

Söndagen den 5
Prövningens stund, Ev Mark 1:12-13,
GT 1 Mos 3:1-13, Ep Hebr 5:7-10
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Ellionor och Mattias Andreasson
Tisdagen den 7
18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Tisdagen den 7
18.00-20.00 Handarbets- & stickcafé

Torsdagen den 9
19.00-20.00 Bön

Torsdag den 9
19.00-20.00 Bön

Söndagen den 12,
Den kämpande tron, Ev Mark 14:3-9,
GT Jesaja 61:1-3, Ep Hebr 11:23-27
17.00 Rebecka B Larsson
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 12
Nåd och tjänst, Ev Matt 19:27-30,
GT Salomos vishet 11:22-26,
Ep Fil 3:7-14
10.00 Nattvardsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång:Birgit Hultgren

Måndagar
19.30 – 21.00 Kören övar jämn vecka

Fredagen den 17
12.00 Andakt med nattvard

Onsdagar
10.00 Promenad för herrar med fikastund

Söndagen den 19
Det levande ordet, Ev Joh 6:60-69,
GT Jer 23:23-29, Ep Hebr 4:12-13
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Fam Millberg

19.00-21.00 Myrås Gospel övar varje vecka
Torsdagar
10.00 Promenad för damer med fikastund

Tisdagen den 21
15.00 Dagledigträff, ”om det må ni berätta”,
V g se separat informationsruta
18.00-20.00 Handarbets- & stickcafé
Torsdagen den 23
19.00-20.00 Bön
Söndagen den 26
Kärlekens väg, Ev Mark 10:32-45
GT Höga visan 8:6-7, Ep 2 Kor 5:14-21
10.00 Svante Björkqvist
Sång: Kören

.
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Vem är Carolina Riise?
Vi är vana att se henne bakifrån.
Eller bakom flygeln. Men vi kan
ändå inte undgå att smittas av den
energi hon utstrålar. De flesta av oss
känner henne mest som ”Elinors
syster”. Och, naturligtvis, som ledare för Myrås Gospel.
Men vem är egentligen Carolina Riise och vad är det som driver henne
till den entusiasm hon visar när hon
står framför sin gospelkör?

Hennes egna till synes enkla svar på frågan är
att ”hon är musik”. Eller kanske snarare att
musiken är hon; det ena ger det andra. Det
handlar också nästan hela tiden om mu-sik
när vi träffas för en fika på Kulturhusets café.
Hon är född in i musiken i en både sjungande
och spelande familj och hon verkar tänka
musik mer eller mindre dygnet runt.
Som utbildad (och legitimerad) musiklärare
har hon sedan tre år tillbaka sin bas på
Bäckängsgymnasiet. Tråkiga och förutsägbara musiklektioner på högstadiet fick henne
att bestämma sig för att bli en så mycket
bättre musiklärare själv. Vilket hon säkerligen
också är. Själv kan jag ju bara bedöma
hennes pedagogiska färdighet genom att se
hur Myrås Gospel utvecklats.

Logotypen som signalerar att det är dags
för Myrås Gospel

Som sångare och musiker (jodå, som musiklärare måste hon hjälpligt kunna traktera
de flesta instrument), är det ändå körsång
som hon riktigt brinner för. Förutom gospelkören leder hon också elevkörerna på både
Bäckäng och Högskolan.
Men det är rytmen, intensiteten och glädjen i
gospel som hon känner mest för. Att leta upp
ovanliga sånger och rytmer på YouTube och
sedan få hela kören att leverera något
tillsammans, som låter minst lika bra, är en
utmaning hon gillar. Carolina arbetar helt
utan papper, noter och skrivna texter.
Förutom då som egna arbetsredskap. Allting
är gehörsbaserat. Körmedlemmarna måste
lära sig både text och musik helt genom att
lyssna på henne. Notblad skapar bara, menar
hon, en distans mellan både kören och henne,
och kören och åhörarna, som hon inte vill ha.
Dessutom, säger Carolina, lär man sig
mycket bättre genom att lyssna, än genom att
läsa.
Som körledare är Carolina ganska krävande,
menar hon själv. Det gäller att hänga med
både när det gäller text, rytm och melodi.
Framförallt gäller det här gospelkören. Den
har, säger hon, medlemmar som är så bra att
det går att ställa krav. Det går att hålla ett
högt tempo. Det ska låta bra, det är kvalité
som gäller.

Samtidigt är den sociala gemenskapen så
viktig att det är helt ok att bara komma
under en övning utan att delta själv. En
körövning utstrålar så mycket energi att det
sprider sig även till den som av olika
anledningar inte orkar vara med just den
gången, men ändå vill känna gemenskapen.
Carolina är inte bara född in i musiken,
egentligen är hon född in i kyrkan också.
Med en mormor och morfar som var aktiva i
Svenska kyrkan blev det naturligt med
kyrkans barntimmar, scouter och
konfirmation. Några problem har hon därför
inte vare sig med de gospeltexter hon
förmedlar, eller att träna och sjunga i kyrkan.
Samtidigt har hon inte, trots en del försök,
kommit så långt att hon har en egen tro. Men
det kristna kärleksbudskapet, om hur vi skall
förhålla oss till varandra, är det ju inte svårt
att ställa upp på, säger Carolina.

För att en kör skall finnas kvar måste den
synas. Och det kräver en hel del arbete, inte
minst av körledaren. Vad är då Carolinas
drivkraft, vad ger henne själv energi att hålla
igång sina körer? Jag är nog en typisk lärare,
säger hon, som gillar att lyssna in mig, vara
inspiratör och få andra att prestera något.
Slipper hon sedan att sätta betyg, som i gospelkören, så är det ännu bättre. (Men innerst
inne så sätter jag nog betyg där också, säger
hon lite halvt för sig själv.)
Skriv också, avslutar Carolina, att jag älskar
sångteknik och har en ovanligt bred musiksmak. Även om hårdrock inte precis är hennes favoritmusik. Just nu är det Adele hon
lyssnar på mest, inte minst för sångteknikens
skull. Den mäskliga rösten är ett fascinerande
instrument som hon gärna utforskar mycket
mer.
Jan Bennet

Myrås Gospel

startade 2012 och har hela tiden haft Myråskyrkan som ”hemmaplan” och
träningslokal. Körens motto är att sjunga gospel med hjärta, gung och glädje.

Bilden, med Carolina i förgrunden, är från en av de tidigare konserterna i Myråskyrkan, den senaste
ägde rum den 26 november i år. Bilden är tagen från körens Facebooksida.

Fotogruppen på utflykt under vår och höst

Första juni kommer mejlet om att ramslöken blommar för fullt på
Kinnekulle, dessutom i ovanligt stora mängder det här året. Även
Guckuskon står i full blom medan körsbärsträden utmed Billingen
redan är överblommade. Snabba beslut leder till att några ur fotogruppen har möjlighet att åka iväg till Munkängarna för att föreviga
detta tillfälle. Väl där, och redan innan vi kommer in i lövskogen känner vi den sötaktigt doftande ramslöken lång väg. En fantastisk syn
möter oss när vi träder in i den ädla lövskogen där lökdoften nu ligger
”tung”.
Efter en god lunchbuffé på toppen av det blommande berget går
färden vidare på Kinnekulle. Strax ovanför Hjälmsäters herrgård parkerar vi bilen och tar oss en bit in i skogen. Där inne möter vi främst
den blommande orkidén Guckuskon som växer i klungor men vi
finner även några aklejor som står i blom. En fantastisk dag i Guds
grönskande skapelse som ger oss en stor portion av gratis Losec.

En stormig höstdag i naturreservatet Ersdalen på Öckerö

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:
Gull-Britt Byhlin

033-23 01 06

Spårarscout
Årskurs fk – 2
Måndagar
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson

17.30 -19.00

Scout
Årskurs 3Måndagar
Kontaktperson:
Niklas Svedberg

18.00 – 20.00

Tonår
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar
Kontaktperson:
Elin Johansson

19.00 – 22.00

0739 - 96 70 26

0705 - 95 85 08

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 Metodistkyrkan 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.

