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Equmeniakyrkan i Brämhult 125 år

Allt har sin tid
En del av

I Predikaren läser vi just de orden Allt har sin tid, det finns en tid
för allt som sker under himlen
(3:1). Då, för 125 år sedan, upp-
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Årgång 42

levde människor att det var tid
för att här i Brämhult bilda en
församling. Då var det tid för
dem att vara en tydlig del av
Guds församling på den här
platsen. Det de gjorde har andra
förvaltat och byggt vidare på
och det får vi idag fortsätta att
förvalta och utveckla. Nu 2018
är det vår tid att vara en del av
Guds församling här i Brämhult.

I det här Församlingsbladet och
under söndagen den 18 mars
uppmärksammar vi församlingens historia, tar del av minnen
och människor som varit vår
församling. Fortsätter vi att läsa
i Predikaren läser vi att Han låter
människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta
Guds verk från början till slut
(3:11b). Med våra historiska

tillbakablickar kan vi se det
sammanhang som vår församling har fått utgöra, den påverkan och betydelse den har fått
ha dels i Brämhult, dels i enskilda människors liv. Vi kan se
och få en bild av den del av
Guds verk som just vår församling fått vara och får vara – men
vi ser inte allt, vi ser inte ens
hela Guds verk i Brämhult.
Guds verk är större än det vi kan
ana och försöka förstå.
Det gör att vi både kan känna
förtröstan och också utmaning
inför framtiden. Förtröstan på
att det inte kommer an bara på
oss, Guds verk är Guds verk.
Han går med oss, han leder oss
och hjälper oss att utföra hans
verk – det som ligger i vår uppgift att vara del av hans församling på den här platsen.

Utmaningen ligger i det vi kan
läsa i Andra Petrusbrevet Men
en sak får ni inte glömma, mina
kära: för Herren är en dag som
tusen år och tusen år som en
dag. Det är inte så som många
menar, att Herren är sen att
uppfylla sitt löfte. Han dröjer
för er skull, eftersom han inte
vill att någon skall gå förlorad
utan att alla skall få tid att omvända sig (3:8-9).
Guds tid är inte som vår tid. 125
år eller 125 dagar, han räknar
inte – han väntar. Väntar för att
alla ska få chansen, väntar för
att alla ska få möjligheten till
räddning genom budskapet om
Jesus och det han gjorde för oss,
för alla människor, på korset.
Det är vår utmaning inför framtiden – helt enkelt att förkorta
väntetiden genom att låta fler
människor få veta var räddningen och frälsningen finns.
Med önskan om Guds omsorg
och välsignelse inför nästa 125
år!
Rebecka B. Larsson

Jubileumssöndag
Söndag 18 mars uppmärksammar vi att vår församling –
Equmeniakyrkan Brämhult – fyller 125 år. Vi inleder med
att fira gudstjänst och efter kyrkkaffet ägnar vi en stund åt
tillbakablickar och minnen från de 125 åren. Jubileumssöndagen avslutar vi med att vi äter lunch tillsammans. Har du
något du vill dela med dig av i samband med att vi minns
och blickar tillbaka? Prata med Rebecka.
Församlingens första missionshus på Sörbovägen

Medlemsintagning
I påskdagens gudstjänst – söndag 1 april – kommer vi att hälsa nya medlemmar välkomna i vår församling.
Funderar du på att bli medlem i vår församling? Eller vet du någon som kanske är intresserad? Ta det här
tillfället till att prata om församlingen och medlemskapet och kontakta pastor Rebecka om du vill bli medlem.

Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? – Bibelhelg med Mikael Tellbe
Lördag 14 och söndag 15 april får vi besök av Mikael Tellbe. Mikael har sina rötter i
Borås, men är numera bosatt i Örebro och verksam vid Örebro Teologiska Högskola
som lärare i Nya Testamentet. Vid sitt besök hos oss
kommer han att prata utifrån sin bok Vad menar vi med
att Bibeln är Guds ord?
Under lördagen möts vi till undervisning och samtal
kring bibelsyn och bibelbruk klockan 15.00 – 18.30, med
paus för fika. I söndagens gudstjänst predikar Mikael
utifrån temat ”Att läsa Bibeln med Jesus” och utgår då
från berättelsen om Emmausvandrarna i Lukasevangeliet
kapitel 24.

Offer till diakon- och pastorsutbildningen
Söndag 22 april är det Offer 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 utbildning 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 år möts vi på kyrkokonferens i Gävle!
Vi möts på temat Ett i Kristus – en kyrka för alla där Paulus ord om att ingen är
jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utgör grunden (Gal 3:28).

Equmeniakyrkan är med alla sina församlingar alltmer mångkulturell, i bred mening.
Vi vill vara en kyrka för hela livet, för fler. Vi vill gemenskap i olikhet, vi vill vara
välkomnande. Vi har bildat en ekumenisk kyrka för vi tror att enhet är möjlig och för
att vi tror att det är det Jesus ber om (Joh 17:21). Vi vill erbjuda gemenskap i en värld
som trasar sönder. Att välkomna innebär att bereda plats, att vara beredd att flytta på
sig själv en smula så att rum skapas. Att välkomna innebär att ge av sig själv och att
pröva nya vägar.
Mer informaton på equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens 18/

Friförsamlingen uti
Brämhults socken vill jag
hädanefter tillhöra så länge den bygger på Guds ords
grund.
Så står det på första sidan i den anteckningsbok som fördes vid det
möte hemma hos familjen Frisk i
Främgärde där församlingen bildades den 12 Mars 1893.
”Sjutton personer antecknade sig för medlemskap.
Fem drogo sig dock rätt snart tillbaka. Deras intresse
för den nybildade församlingen tycktes ej varit så
stort.” Ett citat ur Brämhults Missionsförenings sextionde årsberättelse 1953; ni kan läsa mer på nästa sida
av det här uppslaget.

in i samband med att Myråskyrkan firade sitt femtioårsjubileum. På biblioteket och i Borås stads föreningsarkiv har jag bläddrat i en liten del av allt som finns. Stor
hjälp har jag också haft av Roland Persgården och Dag
Henriksson i Brämhults hembygdsförening.

Rebecka har varit i Dalsjöfors och pratat med Gertrud
Svensson, som har många minnen från Myråskyrkan.
Jag har också än en gång lyssnat på de samtal med
Alice Karlsson och Evert Albinsson som spelades

kaledes idag!

Det här är inte tänkt som en jubileumsskrift, snarare
Inför det här Församlingsbladet har jag på olika sätt le- som några nedslag i församlingens tidiga historia. Jag
tat i arkiven för att se hur det hela började. Jag har varit är övertygad om att det finns massor av kunskap som
på Borås stadsarkiv och tagit del av en liten del av vad jag missat. Låt därför det här församlingsbladet bara bli
en början på en beskrivning av vad som har hänt under
som finns där. Det har varit en spännande uppgift.
Ännu mer spännande har det varit att lyssna på alla er i församlingens första 125 år.
församlingen som fortfarande har minnen ”från förr”.
Jag tar gärna emot fler minnen och historier. Det har
Det handlar inte minst om Gunvor Strömbom som till- varit underbart roligt att få gräva både i arkiven och i
bringade en del av sin barndom i vaktmästarbostaden. era personliga berättelser. Jag är övertygad om att vi i
Jag har också haft stor behållning av Larsgöran Ström- framtiden kan ha nytta av att veta hur församlingens
boms C-uppsats Dags att vakna, en studie om väckelse- medlemmar tänkte förr. Att de tänkte framåt hoppas jag
rörelsens framväxt.
framgår av det här Församlingsbladet. Låt oss göra liJan Bennet

”Den förste i Brämhult som omfattade den fria andliga verksamheten
torde vad som framgår av äldre berättelser vara Andreas Mansén i
Snökulla.
Han blev omvänd till Gud i mitten
av 1870-talet och började snart kalla
predikanter och ordna möten i sitt
hem.” Ur församlingens årsberättelse 1953
Familjen Manséns gård i Snökulla, som vi ser på
bilden ovan, är idag riven. Den låg strax öster om
den av gårdarna i Snökulla som finns kvar idag.
Äldre brämhultsbor idag minns den som den gård
där August Magnusson hade ett slakteri.
Andreas och Britta Mansén fick tio barn. Den yngste
sonen Albin är den av syskonen som mest syns i församlingens historia, framförallt som söndagsskollärare
och inom ungdomsföreningen.
När församlingen bildades 1893 var Albin bara sexton
år men blev ändå vald till kassör. Vid det allra första
mötet lyckades han samla in hela fem kronor från de då
sjutton närvarande medlemmarna.
Albin och hans hustru Gerda fick i sin tur tolv barn.
Systrarna Astrid, Britta och Rut Mansén blev kvar i
Brämhult och var aktiva i församlingen. Astrid gifte sig
med Anton Myregård från Myrås gård. Förutom att
vara organist och söndagsskolelärarinna, var hon under
många år föreståndarinna för syföreningen.
Britta gifte sig med Arvid Johansson på Brämhult Stora
och var juniorledare, styrelseledamot och sekreterare i
församlingen. Arvid var bland annat mötesvärd och
vicevärd för det första missionshuset.
Rut var aktiv i församlingen långt in på 1990-talet. Hon
var juniorledare och ledare för V.F. (Våra Flickor). Hon
var också organist, körmedlem och församlingens revisor.

Riktigt när, och var, Andreas
Mansén fått kontakt med väckelserörelsen verkar oklart. Det finns
anteckningar om frikyrkliga tillresande predikanter i Brämhult sedan mitten av 1800-talet. Mestadels samlades man då i hemmen,
men även skolan och Godtemplarföreningens nya hus hyrdes för
Andreas Mansén väckelsemöten.
Att församlingen, när den väl bildats, inte växte lika
mycket, och fick lika stor betydelse, som på andra orter, kan ha haft många orsaker. En sak som skulle
kunna ha haft betydelse var svenska kyrkans relativt
svaga ställning i Brämhult i kombination med att livet
här var förhållandevis ”sedligt”. Det fanns helt enkelt
inget motstånd att stångas mot, ingen riktig fiende att
kämpa om själarna med.
Brämhults kyrka sköttes av präster från Borås som
tyckte att vägen dit var lång och besvärlig. Gudstjänst
hölls bara var sjätte söndag. Någon prästgård har
Brämhult aldrig haft, ingen egentlig samhällshierarki
heller. Det fanns helt enkelt inga murar för den nya
församlingen att riva. Klas J Johansson skrev i församlingens verksamhetsberättelse 1907:
”Någon bitterhet från världens sida veta vi
knappast av, åtminstone ej uppenbart, likgiltigheten är däremot så mycket större”

Den tidiga väckelsen i Brämhult fick inte någon större
spridning bland de gamla sockenborna. Förutom familjen Mansén hade samtliga av de fem, sex tongivande
familjerna i församlingen kommit inflyttande till
Brämhult från andra församlingar. Det gällde bland annat familjerna Frisk i Främgärde och Johansson i Borhult som var med när församlingen bildades. Det gällde
också i högsta grad familjen Johansson på Myrås gård
som kom till Brämhult 1899.
Att församlingen ändå hölls vid liv berodde till stor del
på stora barnkullar och en stark familjesammanhållning. När den första generationen i församlingen ofta
blivit frälsta genom ett personligt möte med frälsaren,
blev deras barn ofta medlemmar som en naturlig följd
av sin uppväxt. De bekände den tro de fostrats in i.

Familjen Mansén samlade utanför Snökulla någon
gång alldeles i början av nittonhundratalet

Från Snökulla
– till Myrås
När Klara och Klas J Johansson övertog Myrås gård 1899 blev familjen snart tongivande
inte bara i missionsförsamlingen, utan även i
Brämhults kommun, där Klas J bland annat
blev överförmyndare och ordförande i kommunalfullmäktige.
Tre av barnen, Hanna, August och Ester, gifte
sig aldrig utan bodde kvar på gården tillsammans. De tre kom i stor del att bidra till församlingens utveckling genom att på olika sätt
underlätta för framtida kyrkbyggen.

Två av församlingens stora profiler med sina hästar
framför ladugården på Myrås gård. Längst till vänster
Klas K Johansson. Till höger hans son August. Okänt
vem kvinnorna är men grabben i mitten är Rune
Dalemark, son till David E Olsson och Augusts syster
Selma Adelina. Rune blev sedan under många år
ordförande för Immanuelskyrkan.

Brodern Anton antog namnet Myregård och
gifte sig med Astrid Mansén. En annan syster,
Selma Adelina, gifte sig med David E Ohlsson
som 1933 övertog ordförandeposten i församlingen efter sin svärfar.
Även August blev så småningom kommunalfullmäktiges ordförande, men syskonen Johansson syns mest i
församlingens protokoll när de först 1939 gav bort en
tomt till det lilla missionshus som byggdes där övre delen av Häggatan ligger idag, och senare sålde tomten till
den nuvarande Myråskyrkan, i början av femtiotalet.
Församlingen växte inte på det sättet som medlemmarna
förväntade sig. Vid församlingens femtioårsjubileum
1943 diktade en av Andreas Manséns döttrar, Anna,
bland annat så här.
Tack, o Gud att du bevarat,
under dessa femtio år.
Vi har sått men ofta klagat,
att så liten skörd vi får.

Myrås gård i början av nittonhundratalet. I samband
med att syskonen Johansson sålde en del av sin mark
till Brämhults kommun, revs det gamla huset med anor
från sjuttonhundratalet. Syskonen byggde ett nytt hus
på samma plats, ett hus som i sin tur revs någon gång
på åttiotalet. Nu har Myråsskolan sin fotbollsplan här.

Tjugo år efter församlingens bildande var de bara ett
femtontal medlemmar. De lyckades ändå bygga det första missionshuset vilket gjorde att medlemmarna ökade
till över femtio. Vid sextioårsjubileét 1953 var det nere i
35 igen. Det var då beslutet togs att bygga den nuvarande Myråskyrkan.
Viktigt är att tänka på att Brämhult vid sekelskiftet bara
hade 400 innevånare. Det ökade inte nämnvärt under de
första årtiondena, I mitten av trettiotalet kom byggnationen kring Myrås igång och 1950 var kommunen uppe
i över tusen invånare. Tio år senare hade invånarantalet
nästan fördubblats.
Nu bor ca 5000 personer inom Brämhults gamla kommundel. Siffror att tänka på när vi jämför då och nu!

Stig Arvidsson berättar att han var med och byggde
muren längs Kyrkvägen när han bara var fem-sex år. Tor
Bäckström hämtade kalkstenen i Skaraborg med sin
äggabil, sen gjorde han och August Johansson det
mesta av jobbet. I bakgrunden den ”nya” Myrås gård
som byggdes runt 1947. Ladugården i bakgrunden är
densamma som skymtar på den översta bilden

Gudstjänster och samlingar
Mars

April

Söndagen den 18
10.00 Jubileumsgudstjänst
Rebecka B. Larsson
Sång Kören
Lunch

Söndagen den 1
10.00 Gudstjänst
Rebecka B. Larsson
Sång Kören
Medlemsintagning

Måndagen den 19
18.00 equmenias vårbasar

Tisdagen den 3
18.00 Stickcafé

Tisdagen den 20
18.00 Stickcafé

Torsdagen den 5
19.00 Bön

Torsdagen 22
19.00 Bön

Söndagen den 8
10.00 Gudstjänst
Mattias Lyckelid
Musik Gybb –
Betlehemskyrkans
ungdomsbrassband

Söndagen den 25
10.00 Gudstjänst Söndagsskola
Rebecka B. Larsson
Sång Birgitta Felle
Torsdagen 29
19.00 Getsemanestund Nattvard
Fredagen den 30
10.00 Gudstjänst
Rebecka B. Larsson

Jubileumsgudstjänst söndagen den 18 mars

Fredagen den 13
12.00 Nattvardsandakt
Lördagen den 14
15.00 Bibelstudium
Mikael Tellbe

Gudstjänster och samlingar
April
Söndagen den 15
10.00 Gudstjänst
Mikael Tellbe
Sång Ellinor och Mattias
Andreasson
Tisdagen den 17
18.00 Stickcafé
Torsdagen den 19
19.00 Bön
Lördagen den 21
Brämhultspromenaden
Söndagen den 22
10.00 Gudstjänst Nattvard
Rebecka B. Larsson
Söndagsskola
Sång Mika och Marit
Sauvolainen
Tisdagen den 24
15.00 Dagledigträff
”En salig blandning”
Sång och musik Lena och
Stig Arvidsson
Torsdagen 26
17.30 Städning av kyrktomten
Söndagen den 29
10.00 Gudstjänst
Åke Andersson
Sång Birgit Hultgren

Måndagar
19.30

Kören övar jämn vecka

Onsdagar
10.00
19.00

Promenad och fika för herrar
Myrås Gospel övar

Torsdagar
10.00

Promenad och fika för damer

Maj
Torsdagen den 3
19.00 Bön
Söndagen den 6
10.00 Gudstjänst
Rebecka B. Larsson
Sång Johanna Hansfeldt
Tisdagen den 15
18.00 Stickcafé
Söndagen den 13
11.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
OBS tiden!
Torsdagen den 17
19.00 Bön
Fredagen den 18
12.00 Nattvardsandakt
Söndagen den 20 Pingstdagen
11.00 Ekumenisk gudstjänst
på Stora Torget
Söndagen den 27
10.00 equmeniagudstjänst på
Hyberg Medtag kaffekorg
Tisdagen den 29
Dagledigträff
Vårutflykt till Rebecka B.
Larsson i Borgstena

Juni
Söndagen den 3
10.00 Nattvardsgudstjänst
Rebecka B. Larsson
Sång Myrås Gospel
Söndagen den 10
11.00 Gudstjänst
Rebecka B. Larsson

Söndagsskolan var först ut
Efter bara femtio meter på vägen upp
mot Jutabo går det en liten skogsväg in
till vänster. En väg som efter bara någon
halv kilometer slutar i en ordentligt tilltagen vändplats. Här låg torpet Skogslund
där skomakaren Edvard Andersson bodde under 1880-talet. Bara några hundra
meter längre in i skogen låg Halleberg
som då beboddes av snickaren August
Karlsson. Båda dessa familjer öppnade
tidigt sina hem för söndagsskola. Troligen
första gången sommaren 1886.
Edvard Andersson var medlem i Borås Baptistförsamling och de första söndagsskolelärarna kom därifrån. Efter några år blev det istället medlemmar i
Borås missionsförsamling som kom och undervisade brämhultsbarnen. När Brämhults missionsförsamling, eller missionsförening som den kallades de
första åren, bildades 1893, tog de också över söndagsskolan. Det var framför allt Albin Mansén,
yngste son på Snökulla, som fungerade som lärare
tillsammans med sin något äldre syster Anna. När
Albin 1897 flyttade till Borås, fick Anna hjälp av sin
granne Johan Borén i Borhult.
När Klas J Johansson flyttade till Brämhult 1899
och övertog Myrås gård blev han snabbt engagerad i
Missionsförsamlingen. Redan året efter valdes han
till ordförande efter Andreas Mansén. År 1902 blev
han också lärare och föreståndare för söndagsskolan,
vilket han var fram till sin död 1932.
Söndagsskolan hölls mestadels i hemmen men flyttade till Missionshuset när det var färdigt 1918. När
Myrås missionshus byggdes 1939 (bara några hundratal meter från den nuvarande kyrkan) blev det naturligt att söndagsskolan flyttade dit, eftersom
många av barnen bodde i Myråsområdet.

Skogslund där skomakaren Edvard Andersson upplät
sitt hem till söndagsskola på 1880-talet. Torpet revs så
sent som 1982.

Halleberg som det såg ut innan det revs i slutet av
femtiotalet.

Förutom söndagsskolan hade församlingen ett flertal
olika olika ungdomsaktiviteter. Albin Mansén startade 1913 Brämhults Kristliga Ungdomsförening.
1919 tillkom en juniorförening under ledning av Albins storebror Harry.
1945 kom så de scoutliknande verksamheterna V.P.
och V.F., våra pojkar och våra flickor. Initiaativtagare och dess förste ledare var Nils Magnusson.
Samtidigt med ungdomsföreningen började en musikförening under Anton Myregårds ledning och
1919 startade församlingens första sångkör med Einar Mansén som ledare. En livaktig syförening har
församlingen haft redan från början.

Nu återstår endast en ruin efter huset på Halleberg.
Stället är idag en populär rastplats eftersom det ligger
utefter Ymers gröna milspår.

Med barn och ungdomar
i centrum

”Bland dessa fester vill jag här
omnämna en som hölls den 6
januari 1897 i Godtemplarhuset
vilken var talrikt besökt så 32 barn
undfägnades gratis och 100
kaffebiljetter såldes för äldre
personer.”

Redan tidigt förstod man att det var viktigt att nå
barnen, och genom dem deras föräldrar. Under
söndagsskolans tidigare år var det inte ovanligt
att det var många vuxna med för att ta del av det
kristna budskapet.
Under hela församlingens historia har ungdomsarbetet prioriterats även om antalet barn varierat.
Inte minst har det varit viktigt att försöka nå barn
och ungdomar som inte är uppvuxna i kyrkan.
Mer än en fjärdedel av Brämhults hela befolkning, då 400 personer, kom till söndagsskolfesten
i Godtemplarhuset 1897. De allra flesta vuxna.
Från den stora festen i Godtemplarhuset, till den
dag som idag är samlas barnen tillsammans med
sina föräldrar när tillfälle bjuds. Grötfester,
Brämhultspromenader, Påskbasarer med våfflor,
friluftsgudstjänster på Hyberg där hajkekot är det
viktigaste, är bara några exempel.
Medan vi hade en livaktig barnkör bjöds det också på Minimusikaler och ett flertal inslag av
barnkören och många yngre musikanter på Julsångernas kväll. Deltagandet kan inte slå den
första festen i procent av nuvarande befolkning,
men det är välbesökt, vare sig det sker utanför eller i vår kyrka.

Samtal med
Gertrud

Gertruds man, gärna spelade. Då lyser Gertrud av
stolthet, att Allan kunde spela på det sättet och bara
var självlärd!

En snöig onsdagseftermiddag beger jag mig till
Dalhem i Dalsjöfors för
att besöka Gertrud. När
jag kommer dit sitter
hon och Karin (Jälthammar) och fikar och
vi tre får en pratstund
om vår 125-årsfirande
församling.

Förutom kören var Gertrud engagerad i juniorföreningen. Gertrud, Gunvor Strömbom och Marianne
Levinsson var ledare. Under programkvällar ansvarade pojkar respektive flickor och under arbetsmöten
tillverkades och syddes det till försäljningar. Ibland
höll pastorn ett bibelstudium och varje juniorkväll
hade alltid en avslutning med sång och bibelställe.
Gertrud Svensson i
slutet av 80-talet

Gertrud berättar hur hon kom till Brämhult på 1960-talet. I ett hyreshus på Rydsgatan både bodde och arbetade hon, då distriktssköterskemottagningen låg i huset. Distriktet hon arbetade i utgjordes av Brämhult och
Gingri. 1964 kom hon första gången till Myråskyrkan
och en söndagsgudstjänst. Att det blev just Myråskyrkan hade ingen särskild anledning, hon kände inte någon i församlingen innan utan kom bara hit.
Från första början var Gertrud med i kören, men hon
kan inte riktigt minnas om det var Artur Davidsson eller Anton Myregård som var körledare då. Karin och
Gertrud minns dock en period när församlingens kör
var utan körledare och det i stället kom körledarhjälp
från Pingstkyrkan genom Runa Gustafsson. En stor del
av vårt samtal rör sig runt sången och musiken. Det berättas om orgeln som köptes ifrån Fristad, ”när Stig
Arvidsson gifte sig” är tidsangivelsen till det köpet.
Myråskyrkan ville gärna köpa orgeln, men hade inte
mer än 20 000 kr att ge för den – det var vad den kostade och det blev en ny orgel. Karin flikar in att Allan,

En stund in i vårt samtal nämner jag att jag förstått
att Gertrud på något sätt är inblandad i textilierna
som finns i vår kyrksal och hon berättar. Mattan, som
ligger på estraden, köptes in någon gång på 1970talet, tror hon. Den är köpt i Kinna, i en liten
hemindustri vars namn inte dyker upp i minnet. De
som köpte in den var Artur Davidsson, Thyra Carlson
och Gertrud. När jag frågar om altarduken får jag
veta att det finns två dukar – en med vävd spets och
en med knypplad spets. Den knypplade spetsen heter
”Glädjens blomster” och är knypplad av en i
Skänninge. Gertrud berättar också att duken är lite
liten och att den behöver töjas ordentligt när den
stryks.
Flera gånger under vårt samtal, när Karin säger ”visst
var det så” eller jag frågar om hon minns något särskilt, svarar Gertrud att ”nej, det minns jag inte”. Jag
slås av att det är liksom inte viktigt längre, allt det
där vi kan vara upptagna av mitt i livet. Kanske bör
vi lära av det, av den i vår församling som varit med
längst – både i församlingen och i livet – att allt det
där vi tycker är så viktigt just nu, inte är det i det
långa loppet. Det blir än mer tydligt i relation till att
Gertrud där och då är tacksam över en Bibel med stor
stil, som hon nog ska kunna klara av att läsa i.

________________________________
Att välja bland alla bilder som
finns i olika arkiv är ogörligt. På
den här bilden, som troligen är
tagen utanför det gamla missionshuset 1954, finns dock
många med, som flera lite äldre i
församlingen kan känna igen.
Vuxna från vänster:
Britta Johansson (född Mansén),
Rut Mansén, Brita Karlsson, Edith
Dahlén, Gunvor Dahlén (gift
Strömbom), Gunvor Bäckström,
Alice Karlsson, Astrid Myregård
(född Mansén), Kalle Karlsson,
Stig Eldevall,
Barnen:
Ingemar Karlsson, en brorsdottter
till systrarna Mansén, Gun-Britt
Dahlén (gift Samuelsson), Birgit
Eldevall

Rebecka B. Larsson

Lite byggnadshistoria
Under församlingens första tjugo år hölls
alla sammankomster i hemmen. Åren 1913
till 1918 förhyrdes Godtemplarhuset, Logen
Sigurd Rings lokal i Brämhult, för enstaka
möten. En egen lokal stod dock högt på önskelistan och i mars 1917 beslutade församlingen att inköpa en tomt av Hjalmar Svensson på Brämhult Lilla, inte långt från Godtemplarhuset. Redan i augusti året efter invigdes det första missionshuset.

Dopfunten är skänkt av Artur
Davidsson, som var ordförande
i slutet av femtiotalet, och tillverkad av Fallanders möbelsnickeri på Svensgärde. Predikstolen är troligen tillverkad på
Viskastrandsgymnasiet

Tavlan, som idag hänger i
kyrkans församlingsvåning
har hängt som altartavla i
båda de tidigare missionshusen. Den är målad 1942 av
Sven Granebo.

När myråsområdet började bebyggas på trettiotalet, kände
församlingen ett behov av att ha lokaler i närheten av där
folk bodde. Centrum försköts från gårdarna uppe vid Sörbovägen och skolan till trakterna kring Myrås gård. Boråsarna
hade börjat upptäcka att Brämhult inte låg så långt från staden som de tidigare trott. Vägarna blev bättre och det blev
allt vanligare att ha bil. Området kring Ekgatan/Öngatan
blev ett nytt centrum med allt fler affärer och kommunal
förvaltning. Alltfler boråsare kom fram till att det fanns fördelar med att bo och arbeta i olika kommuner.
Visserligen låg Myrås gård bra till och en hel del möten och
sammankomster hölls där. Samtidigt lockade en egen lokal
och 1939 invigdes ett nytt mindre missionshus på en tomt
skänkt av syskonen Johansson på Myrås. Dit flyttade framförallt söndagsskola och ungdomsverksamhet.
Det dröjde inte länge innan församlingen bestämde sig för
att bygga en riktig kyrka. De valde medvetet att satsa på en
mer kyrkliknande byggnad, även om de höll kvar vid traditionen att låta en vaktmästarbostad ingå. En bostad som vid
den första tillbyggnaden 1974 blev större, men som idag helt
och hållet används som verksamhetslokaler.
1980 byggdes entrén om och Myråskyrkan fick sitt nuvarande utseende.

Det första missionshuset 1918 – 1951. Huset köptes
sedan av grossshandlare Arvid Ahnvik som använde
det till papperslager. Det är idag privatbostad.

Myrås missionshus 1939 – 1954. Huset blev
sedan först syfabrik och efter det privatbostad,
innan det revs på sextiotalet.

Myråskyrkan blev färdig 1955. Den är sedan
tillbyggd i två omgångar 1974 och 1980

Några personliga tankar
kring mission
Första gången jag kom i närmare kontakt med mission, var när jag gick i första klass i småskolan. Min
klasskamrat L-G skulle tillsammans med sina syskon
och föräldrar resa till Kongo, där föräldrarna skulle arbeta inom missionens tjänst. L-G ”försvann” i fyra år
och återvände i sjätte klass. Efter hemkomsten kom
hans pappa att användas flitigt i skolorna till att föreläsa om sitt arbete som missionär i Kongo. Vi fick höra
om många fantastiska händelser, se många ”häftiga”
hantverksprodukter som de hade med sig. För första
gången fick jag också se och smaka på oskalade jordnötter. Bara det var en upplevelse. På 1950-talet var
det inte så många som reste utomlands och jag tyckte
det hela var mycket annorlunda, spännande och exotiskt. Här föddes nog min längtan till ”det
främmande”.
När jag träffade L-G ca 45 år senare på en realskoleträff, berättade han om sin tid i Kongo, boende på en
internatskola långt, långt ifrån sina föräldrar, som han
endast fick träffa på skolloven. Han berättade att han
på senare år träffat andra missionärsbarn, som hade
liknande svåra upplevelser. Då fick jag en helt annan
bild.
Föräldrars iver och kallelse till mission i andra länder
påverkade många barn negativt. Barnen saknade sina
frånvarande föräldrar. Detta har satt spår genom hela
livet. Det som idag är så självklart var inte lika självklart för 50 år sedan, att föräldrar inte är utbytbara.
Som en före detta socialarbetare ser jag det lilla ledsna
barnet framför mig, gråtande sig till sömns. Här ser vi
en baksida som vi inte så ofta talar om.
Den andra sidan, som f d pastorn i Immanuelskyrkan,
Josef Nsumbu talade om, var hur tacksam han var för
missionärerna som kom till Kongo och den glädje och
uppskattning som han och så många kände över de
svenska missionärernas fantastiska arbete. Missionärer
som brann för sitt arbete.
Idag när vi hör om missionärer, som åker till olika
missionsfält, har man en helt annan tanke. Barnen
skiljs inte från föräldrarna längre. Man hittar andra
former för sin kallelse och gärning.
I vår kyrka, en före detta missionskyrka, har man alltid
kommit ihåg missionen. Varje år har det varit insamlingar till den yttre missionen. Tidigare fick vi ibland
besök av någon missionär, som berättade om sin kallelse och de gärningar som Gud gjorde i det främmande landet. Det har varit intressant och fascinerande.
I Myråskyrkans ungdomskrets har några ungdomar åkt
till olika länder som volontärer/ missionsarbetare. Detta har skett på eget initiativ med olika organisationer.
Ungdomar som har haft en längtan att göra något i
Herrens tjänst.

Mission
Som äldre går det också att åka ut i missionens tjänst
– som volontär, vilket jag fick erfara när jag genom
Equmeniakyrkan åkte till Ecuador. Min ”kallelse”
kom sig av att jag under större delen av mitt vuxna liv
”brunnit för” att hjälpa barn, som på olika sätt far illa.
Det kan vara i dysfunktionella familjer men också
som jag såg i Ecuador, barn som bor i så väldigt fattiga familjer, att få äta ett mål mat om dagen gjorde en
väsentlig skillnad. Att åka ut och möta andra människor från andra kulturer, andra sätt att leva är oerhört
nyttigt och lärorikt för både unga och äldre. Tänk att
under någon period i livet få göra något helhjärtat för
Herren! Vad kan vara bättre?
Enskilda medlemmar inom församlingen, har gjort
mycket även för den inre missionen. Jag kommer ihåg
när jag kom till Myråskyrkan i början av 1970-talet
hur Mats och Marianne Arvidsson kontaktade många
människor i grannskapet och fick ihop en grupp barn
så att vi kunde starta Nying. Likaså tog de kontakt
med ungdomar, så att en ungdomskör kom igång.
Många nyinflyttade till Borås fick ett telefonsamtal
för att hälsa dem välkomna till Myråskyrkan. Då ökade vår församling i både tro och i antal. Bara några år
dessförinnan hade man i församlingen tankar på att
upphöra med vår församling och ansluta oss till Immanuelskyrkan. Här ser man hur människor, ledda av
Gud, kunde få till stånd en nytändning i Myråskyrkan.
Min stora förhoppning är att vi i vår församling ska få
en längtan till missionsarbete både här hemma och
där borta. Kan vi uppmuntra våra barn och ungdomar
till att jobba som volontärer/ missionsarbetare? Eller
varför inte, gå på lärjungaskola, APG 29, i Ecuador.
När Ned Modesha besökte vår församling vid vår
missionsfest i år, sa han att hela världen låg för våra
fötter – vi har vårt missionsområde i vårt närområde –
på Hässleholmen, där människor från så många olika
länder bor. Visst är det så, men det finns också människor runt omkring vår kyrka i Brämhult, i vår vänkrets eller bland våra släktingar, vilka ännu inte har
mött den Herre som vi tror på och tillber. I vårt individualiserade och sekulariserade land behövs vi kristna som en motvikt för att sprida Guds kärleksbudskap.
Hur ofta känner vi att vi kan/vill leva efter den kallelse som Jesus en gång gav till oss? Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar…. Matteus 28:19-20. Visst
finns det mer att göra??!!
Gull-Britt Byhlin

– med utgångspunkt
från Matteus 28:19-20
Historiskt sett gick de första missionärerna in i en kallelse med livslång tjänst som målsättning. Då var det var en förutsättning för
kyrkans möjlighet att etablera och bedriva ett arbete som verkligen
mötte de behov som fanns i de länder där mission bedrevs.
De förändringar som skett, med bland annat ett nytt sätt att samarbeta
med andra kyrkor, har lett fram till att de livslånga missionärsinsatserna
kompletterats med korttidsarbetare, ofta knutna till ett speciellt projekt
eller med en särskild efterfrågad specialistkompetens, samt med praktikanter och volontärer. Detta har i sin tur lett till att även medlemmar i
vår församling under årens lopp fått möjlighet att göra tidsmässigt begränsade insatser i skilda delar av världen.

Bibelutdelning var en höjdpunkt
där vi faktiskt fick chans att dela
evangeliet personligt och lämna
en bibel, berättar Linda Finlöf
om sin tid i Sudan.

Vi har haft ungdomar, som exempelvis Linda Finlöf och Hanna Arvidsson, som varit i Sudan och på Hawaii. Gull-Britt Byhlins volotärarbete i
Ecuador har vi alla tagit del av. Karin Hjälthammar gjorde tillsammans
med ett av sina barnbarn en volontärresa till Colombia. Tillsammans var
de med i ett sjukvårdsteam som under några veckor fick möjlighet att
hjälpa människor längs Amazonfloden. Andra har varit på kortare eller
längre studieresor både till Indien och Afrika.
Att ”gå ut och göra alla folk till lärjungar” (Matt 28:19) kan tyckas
vara för stort för många av oss, men vi får inte glömma Jesu ord i
Matt 25:40, ”sannerligen vad ni har gjort för dessa minsta som är
mina bröder, det har ni gjort för mig”.

Patricia Lugos arbete med de prostituerade kvinnorna i Quito
Patricia bor tillsammans med sin man Washington Armas
i Comité del Pueblo, strax norr om Quito i Ecuador.
Washington Armas är pastor i Rios de Agua Viva, en systerkyrka till Equmeniakyrkan.
Klyftorna i våra olika liv är så påtagliga, att det fattas ursäkter för att inte vilja hjälpa och försöka hela tidigare
sår, i stället för att vänja sig vid bekvämlighet, skriver
Patricia när hon talar om sitt arbete med de utsatta kvinnorna.
”Jag kan se det när vi är i Quito centrum. Vi har så
många kvinnor, som har vant sig vid att vara använda
och är så skadade att de inte kan se hoppet som de har.”
Patricia skriver vidare. ”Vi är nu tre eller fyra kvinnor
som åker till centrum; Sonnette och Hanna som är från
USA och jag Patricia Lugo från Ecuador. På onsdagar är
vi mitt bland många människor, och hör oväsendet från
bussarna. Vi ser fotgängare som skyndar på för det är
dags att återvända till hemmet. Då återvänder tron till
oss och vi kan prata med en av de kvinnor som arbetar
med att prostituera sig. Hon säger med ett älskvärt leende till oss, tack för din tid, tack för att du kommer.
Hon börjar berätta sin historia. Det är en mogen kvinna.
Hon har ägnat sig åt prostitution i 20 års tid, men säger
att hon inte önskar arbeta med detta. Hon söker arbete,
men i hennes ålder vill ingen ge henne det. Hon hyser
ändå förtroende och säger att om vi ber till Gud, kan han

förlåta henne och ge henne en annan möjlighet. Därför
ber vi för henne.
Många av dessa sorgliga berättelser får vi ta del av. Vi
kan inte ge dem ett arbete, men vi kan ge hopp, tro att de
kan växa, att de är värdefulla och att de kan ta beslut
som kan hjälpa dem att lämna prostitutionen.
Vi tar med oss kakor och ber för dem där eller antecknar
deras namn och deras behov och ber för dem hemma.
I Casa Adalia arbetar vi med flickorna på ett genomgripande sätt. Vi arbetar andligt, socialt, kognitivt och fysiskt. De tillverkar halsband, som en del i sin terapi tillsammans med andra personer, vilket gör livet mer uthärdligt för dem.
Tack vare de pengar som Patricia får från oss i Brämhult
har hon också kunnat hjälpa en av flickorna till ett besök
hos sin mormor, som var mycket sjuk. Mormodern bor i
en by vid kusten och flickan hade inga pengar till resa,
utan bad om hjälp för att kunna resa och hjälpa mormor
på sjukhuset.”
Tack för de gåvor som ni delar med er av till Patricia.
Förutom flera givare från mitt nätverk och från församlingen får Patricia också den kaffekassa som kommer in i
samband med Stick- och Handarbetskvällarna i kyrkan.
Är det fler som vill bidra, prata med Gull-Britt eller
Ingemar. Patricia skickar oss sina välsignelser.
Gull-Britt Byhlin

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 fkl – 2
Måndagar
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson

17.30 – 19.00

Scout
Årskurs 3 –
Måndagar
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.

