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  December 2013 – Februari 2014

Vi tänder ett ljus i advent. 
Det värmer den som frusen 
är. Vi tänder ett ljus i advent. 
Det sprider ljus i vårt mörker 
här. Och alla som är rädda 
och fryser på vår jord, dom 
borde få sitta vid vårt bord 
när vi tänder ett ljus i advent, 
när vi tänder ett ljus i advent.

Text av Stewe Gårdare



En julklapp

I december brukar mina tankar gå till de paket som gömdes undan i 
skåpen i min barndoms hem. Det mest fascinerande jag kunde tänka 
mig var att snoka runt och leta reda på dem. Gissa vem som skulle få 
dem. Skaka på dem i ett fåfängt försök att lista ut vad som dolde sig 
inuti. Någon gång stimulerades fantasin genom papprets och snörets 
färg. Det var som om de drog tankarna till sig på ett särskild sätt.

Idag kan jag känna samma sak när jag får en bibel i min hand. Det är 
som om min fantasi får vingar och lyfter när jag ser bibeln ligga framför 
mig. Omslagets färg kanske inte lockar så mycket och det finns inga 
snören som omsluter den. Ändå är det som min barndoms julklappar. 
Frågorna är desamma: Vem är det som skall få den? Vad kan dölja 
inuti?

Julen ger svar på bägge dessa frågor. Paketet är till den som vill och 
vågar öppna det. Inuti finns den frälsning som Gud sänt till jorden. Det 
är frälsarens födelse det handlar om. Jesus från Nazareth och det liv 
som han levde, för att vi skulle få frid med Gud.

Vill och vågar du öppna paketet? Känn dig då varmt välkommen att 
dela julens glädjebudskap med oss i Myråskyrkan!!

Tommy Holmberg
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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 
lördagen den 15 februari.

  
 

  En del av

                                                                

                                        

    

 

Julsångernas kväll Julsångernas kväll Julsångernas kväll Julsångernas kväll 

i Myråskyrkan  i Myråskyrkan  i Myråskyrkan  i Myråskyrkan  

söndagen den               söndagen den               söndagen den               söndagen den               

22 december  kl  17.0022 december  kl  17.0022 december  kl  17.0022 december  kl  17.00



Hälsning från Ecuador
Den 6 september anlände jag till Quito,  Ecuadors 
huvudstad, som ligger nära ekvatorn på en höjd av 2850 
m. På flygplatsen hämtades jag av en pastor från en kyrka 
i södra Quito. Han körde mig till Casa Sueca, kyrkans 
gästhem här i Quito. Där blev jag väl omhändertagen av 
Olga, föreståndaren. Olga pratar inte engelska, så jag fick 
testa mina spanska kunskaper.

Efter två veckors intensivstudier i spanska  började 
mitt arbete i Comité del Pueblo, som ligger i norra Quito, 
ca timmas resa från centrum. Vid en söndagsgudstjänst 
presenterades jag för församlingen och blev fantastiskt 
väl mottagen. Det var många kramar och kindpussar. 
Gudstjänsten började med ca en timmas förbön och sång. 
Sedan följde predikan och därefter förbön för personer 
som tjänade i församlingen. Dessa personer tvättade 
fötterna på sju ungdomar och blev därefter föremål för 
välsignelse.

På fredagarna är jag med i ungdomsgruppen. Pastorns 
fru leder denna utifrån ett studiematerial där 
ungdomarna får jobba med olika uppgifter. Pastorn 
avslutar dagen med andakt. Ungdomarna brukar lyssna 
uppmärksamt och jag får intryck att pastorn når 
ungdomarna med det glada budskapet.

En helg fick jag följa med Silva till hennes mamma i 
San Gabriel, som ligger i norra Ecuador, en timmes 
resväg från Colombia. Modern bor på landet utanför 
samhället. Där var en stor del av Silvas familj samlade 
för att fira en broders födelsedag. Brodern bor kvar, 
tillsammans med fru och barn, i föräldrahemmet, där 
också modern bor. Silvas pappa dog för ca fyra månader 
sedan. Jag blev på ett fantastiskt sätt omsluten av 
familjens värme och kärlek. 

Jag jobbar i Comité del Pueblo  på torsdags 
eftermiddagar och hela fredagar med barn och 
ungdomar. Språket är fortfarande ett hinder men jag 
kämpar på med att förbättra mig.  Jag tar privatlektioner 
hos en lärare i spanska. Barnverksamheten börjar med 
en liten andakt. Sedan får barnen mat, ofta soppa. Det är 
en fröjd att se barnen äta så bra och be om att få stora 
portioner. Man äter på plåttallrikar med sked. Händerna 
tar man till hjälp för att få i sig köttet, som ligger i 
soppan. Miljön är väldigt sliten. I köket lagar, två härliga 
kvinnor, maten. Det finns bara kallt vatten och man 
diskar med ett speciellt diskmedel. Det går inte att uppnå 
samma hygien som hemma. 

Pastor Washington och hans fru  har inkluderat mig i 
sin stora familj. Jag har bott tre veckor hos pastorns 
svägerska Silva, en 25-årig tjej, som är utbildad till 
ingenjör. Nu har jag flyttat in till centrala Quito, 
eftersom lägenheten i Comité del Pueblo var av väldigt 
låg standard, mycket kall, fuktig, inget dagsljus och med 
stark källarlukt. Det var endast droppvis med varmt 
vatten i den elektriskt drivna duschen, för övrigt bara 
kallvatten i kranarna. Det kändes tråkigt att flytta ifrån 
Silva, eftersom hon är en så fantastisk tjej, men kylan, 
fukten och lukten blev för svår. Nu bor jag centralt i 
Quito.

På toaletterna finns inget papper, tvål eller handdukar. 
Behöver man toalettpapper får man be om det. Det 
handhas av kvinnan som leder verksamheten och 
förvaras vid kontoret. Det finns knappast något material 
till aktiviteter att tala om. Någon gång får barnen papper 
att rita på. Jag har köpt kritor och några böcker, som vi 
har läst samt även gjort lite trolldeg och tagit med mig. 
Barnen försöker aktivera sig med de få saker som finns. 
Jag försöker hjälpa till med läxorna, i de ämnen som går, 
t ex matematik och engelska.

Ungdomar i Copmité del Pueblo

         Barn i  Comité del Pueblo

Kyrkan  i Comité del Pueblo



 

Eftersom jag just fått reda på att Ingemars barnbarn, 
Henrik, hade fått en hjärntumör och jag var väldigt 
ledsen, kändes det skönt med människor som brydde sig 
och vi kunde tillsammans be för Henrik. Vi kom fram på 
kvällen vid 20-tiden och det är kallt i San Gabriel. Det är 
första gången jag sov med fem filtar på mig, varav den 
ena var tung som en matta. Jag fick dela rum med pastor 
Washington, hans fru och lilla dotter. Familjens hus var 
slitet och standarden låg, säkert 70 år efter Sverige, men 
i familjens gemenskap fanns det mycket värme och 
omsorg, som kompenserade den kyla som fanns i 
bostaden. Silva berättade att när hon var liten hade de 
inget varmvatten i duschen, så det var att duscha kallt på 
morgonen och springa till skolan. Silva är yngst av nio 
barn. Pappan var pastor i den lilla församlingen i byn, 
samtidigt som man drev ett litet jordbruk, vilket brodern 
nu tagit över. På söndagen fick jag se den mycket vackra 
omgivningen och tog många foton.

Mitt andra arbete är i Carapungo  som ligger 20 min 
resväg från Comité del Pueblo. Där jobbar jag tisdag och 
onsdag med barn 5-11 år samt lördag eftermiddag med 
ungdomar i kyrkan i Carapungo. Innan skolbarnen 
kommer hjälper jag till med lite praktiska saker, lite 
städning, lite hjälp i köket och kl 13.00 kör pastorn oss i 
sin lastbil, med middagsmaten förvarad på flaket, till en 
annan kyrka i San Juan, som ligger i utkanten av 
Carapungo. Området är nytt, informerade pastorn mig 
om, när jag frågade hur det kommer sig att inte gatan 
utanför är stenlagd eller asfalterad. Det dammar och yr 
fruktansvärt in i kyrkan. Det finns inte heller vatten. En 
del hushåll får vatten via container, berättade kvinnorna i 
verksamheten. Vi har med oss vatten i en stor flaska. Då 
jag frågade hur länge som området varit bebyggt, 
berättade pastorn att det byggdes 2003!

I denna kyrka är verksamheten mer organiserad, det är 
två kvinnor som hjälper till och det finns viss tillgång till 
material för att kunna pyssla eller aktivera sig med 
något, när läxorna är färdiga. Där finns också två 
lekplatser i närheten, som vi besöker.

Omkring kyrkan springer flera vildhundar. Det finns 
för övrigt gott om vildhundar både i Comité del Pueblo 
och i Carapungo. De söker mat där det finns. Hundarna 
försöker ta sig in i kyrkolokalen för att slicka i sig det 
som barnen tappar på golvet. Häromdagen slickade en 
hund i sig det ris, som fanns i skurvattnet, vilket hälldes 
ut direkt på gatan. I Comité del Pueblo och i Carapungo 
ställer man också ut sina sopor på gatan och sopbilen 
hämtar det på morgonen men jag har sett både 
människor och hundar, som river upp soppåsarna för att 
få någon mat i sig. Sedan är det sopor överallt på 
trottoarerna och gatorna. Vi skall inte prata om alla 
hundlortar, som man får se upp med, de finns överallt. 
Det gäller att titta var man går. Helst skall man se på 
trafiken också, bilarna kör som om dom ägde vägen. Går 
man över på ett övergångsställe och en bil kommer 
svängande, så tutar de och det är bara att lägga benen på 
ryggen och springa över så fort det går. 

Det finns bra bussförbindelser i Quito.  Jag åker 
mycket buss. Metrobussarna och Ecoviabussarna är 
fullproppade med folk, i stort sett jämt. För att komma in 
i bussen blir det en mindre brottningsmatch, sedan ska 
man ju ta sig ut också, så det blir samma procedur igen. 
Det är dock mycket billigt att åka buss, 25 cent. Det är 
därför mycket folk som åker buss. En måndag var det 
extra trångt på bussen, då blev jag av med min 
ecuadorianska telefon, som jag hade i fickan. Det var 
bara att åka och köpa sig en ny telefon. Taxi är också 
billigt. Det är bara att ställa sig på gatan och vinka, det 
finns hur mycket taxibilar som helst, men i 
rusningstrafiken kan man få vänta upp till en halvtimma 
innan någon taxi förbarmar sig över en.

En helg hade jag förmånen att få åka med de 
ansvariga i JPE till Oyacahi. JPE jobbar med 
ungdomsverksamheterna och ungdomsprojekten centralt 
inom Iglesia del Pacto Evangélico. Organisationen har 
flera aktuella projekt, scoutprojektet, Apg 29 där pastor 
Hans Dahlgren (i Bodakyrkan) är engagerad i och ett 
som handlar om att hjälpa de som är utsatta för våld, 
m fl. Oyacachi ligger fyra timmars bilväg, öster om 
Quito, högt upp i bergen på 3420 m höjd. 

Silvias bror och svägerska

Vy över San Gabriel och familjen Lugo

Kyrkan i byn Oyacachi



Vägen, de sista milen, liknade knappt väg. Det gick att 
köra mer än 20-30 km. Vi var 11 personer i en liten 
lastbil, fem inne i bilen och sex på flaket. 

dagar med att utforma material till det preventiva 
arbetet, som handlar om att barn inte ska behöva 
utsättas för sexuella övergrepp. På grund av att det är 
svårt att uttrycka sina åsikter på spanska, så var mitt 
bidrag mycket begränsat, men det var berikande att få 
vara med om utformningen. Material ska tas fram som 
passar olika åldersgrupper. När grupperna har kommit 
igång, har jag blivit lovad att jag ska få intervjua 
någon av gruppledarna.

Eftersom jag tidigare besökt Quito, så trodde jag 
att jag kände till staden en del. Men det är en 
oerhörd skillnad att komma som turist och bo på fina 
hotell och att leva i landet under liknande 
levnadsomständigheter, som de som bor här 
stadigvarande. Jag trodde inte att det skulle vara så 
fattigt som det är. Människorna som jag har mött lever 
under mycket enkla förhållande men jag hör ingen som 
gnäller, i alla fall inte inom de grupper, som jag rör 
mig i. Det är i stället en stor glädje och mycket omsorg 
om varandra. Speciellt församlingen i Comité del 
Pueblo har jag tagit till mitt hjärta. Det känns att man 
lever nära Gud. Här finns mycket kärlek, som räcker 
till många. Det finns också en positiv förväntan att 
Gud ska svara på bön. Det är mycket bön i kyrkan. Jag 
har också fått flera vittnesbörd på att många människor 
har blivit bönhörda.

Det var mycket kallt i Oyacachi. Alla frös. Det som är 
svårast med kylan här är att det känns kallare inomhus 
än utomhus. Så det var att sova med dubbla byxor, flera 
tröjor, tre filtar och poncho. Jag hade nog sällskap i 
sängen också, eftersom jag fick en massa bett överallt på 
kroppen. Jag hörde efteråt att det var nog loppor! I byn, 
som bara haft väg i sju år, tillhörde 80% den evangeliska 
kyrkan. Där bodde ca 650 personer, mestadels indianer. 
Det var gott om skog i omgivningarna, så man hade 
specialiserat sig på att göra fina träskålar, tavlor, 
nyckelringar, m m. Det fanns också varma källor i byn, 
som gjorde att det kom ”turister” och badade. Det känns 
lite overkligt att se ett vattenland mitt i denna, f ö 
mycket enkla by, mitt i ingenstans. För första gången i 
mitt liv kände jag mig dessutom ganska lång, både män 
och kvinnor var kortare än jag. Vår grupp möttes av 
mycket värme och intresse i kyrkan.

Tillsammans med koordinatorn  och några av 
ungdomsledarna har jag fått förmånen att jobba några 

Min önskan är att församlingen i Brämhult kunde hjälpa till med att samla in lite saker, som vi kan ha 
till aktiviteter i barnverksamheten i Comité del Pueblo. Det finns säkert många som har saker hemma 
som passar till barnverksamhet från 5-6 år och uppåt, pysselgrejer, pussel, pärlor, enklare spel som 
inte behövs instruktioner till, m m. Även pedagogiska leksaker passande åldersgruppen är välkomna. 
Jag vore också tacksam om lite pengar kunde samlas in, så att vi kan köpa lite material här på orten 
också. 
Ingemar kan ta med sig en extra resväska till de saker som samlas in, när han kommer för att hälsa på 
mig i slutet av december.  Det skulle kännas fantastiskt om min hemförsamling kan bidra med något 
som kan gynna barn på andra sidan jordklotet, som lever under betydligt magrare omständigheter än 
hemma i Sverige. Pastor Washington var så tacksam när jag berättade att jag skulle ta upp detta med 
min hemförsamling.

Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda circunstancia. El Señor sea con todos vosotros.  
2 Tess 3:16

Bienvenidos till er alla från Gull-Britt Byhlin

              JPE Jovenes Del Pacto Evangelicos anställda

Församlingskvinna i typisk klädsel



Visste du att?

*  Ordet ekumenik kommer från det 
      grekiska ordet  ”oikumene” vilket 
      betyder ”hela den bebodda världen”.

*  Böneveckan för kristen enhet har
      genomförts över hela världen 
      under en och samma vecka i januari 
      i mer än 100 år.

*  Det talas runt 6 500 språk i världen.
       Hela Bibeln är endast översatt till
       500 av dessa .

Korset är tillverkat av en patronhylsa i Liberia. Det sym-
boliserar vikten av försoning efter inbördeskriget i Liberia 
och pekar bland annat på orden hos Jesaja:

”De skall smida om sina svärd till plogbilar och sina spjut 
 till vingårdsknivar”   (Jesaja 2:4)

De ekumeniska
bönesamlingarna i Borås 
2014 är i;

Vecka 3,  och alltid kl 18.00

Måndag 13 januari   Myråskyrkan

Tisdag   14 januari   Immanuelskyrkan

Onsdag  15 januari   Lutherska 

       Missionskyrkan

Torsdag  16 januari  Korskyrkan

Fredag    17 januari  BKU har ansvar

Lördag   18 januari  Gustav Adolfs
         Kyrkan

Söndag   19 januari  Pingstkyrkan 

Aposteln Paulus undrar över den mångfald och 
uppdelning som råder i Korint. Har Kristus blivit 
delad? Hans fråga är angelägen även för oss som mer 
än tidigare generationer lever i kulturell mångfald. Vår 
utmaning är att ta vara på rikedomen i detta och inte 
frestas till att leva i segregation.

Årets tema  ”Är Kristus delad” har sitt ursprung i 
1 Kor 1:1-17. Bibelstället är bland annat valt av inuiter 
som hör till ursprungsbefolkningen i norra Kanada, ett 
land präglat av mångfald i natur, klimat, språk och 
kyrkor.

Låt oss visa att Kritus inte är delad! I Kristus är vi alla 
ett, försonade och befriade till att leva i världen.
(ur Sveriges Kristna Råds och Bibelsällskapets material för 
böneveckan)



Frukostmöte 8 februari

Lördagen den 8 februari kommer Anette Cederqvist till Myråskyrkan. Hon 
kommer att hålla i en frukostsamling med början kl 09.00. Anette är 
församlingspedagog och arbetar i Stenhammarskyrkan i Lidköping. Hon är 
kallad för att inspirera oss till att utveckla våra smågrupper i församlingen 
och utmana oss till att våga starta fler.

Tillsammans med Britta Bolmenäs, är det den satsning vi gör för att stärka 
smågruppernas arbete i församlingen. Det var ju den del som fick högsta 
prioritering efter vår NFU undersökning. Jag tror att det är viktigt att få den 
delen att fungera bra i församlingen för att det skall bli en positiv 
församlingsutveckling framöver.

                                                                     Tommy Holmberg



  December
  Söndagen den 1  
  Ett nådens år, Matt 21:1-9, Luk 4:16-23
  10.00 1:a  Adventsgudstjänst

Tommy Holmberg
Sång: Kören

Söndagen den 8
17.00 Equmenia/(SMU)-s grötfest

Tommy Holmberg

Tisdagen den 10
15.00   Dagledigträff

Julsånger tillsammans med
Rosa & Sven-Arne Johansson

 Söndagen den 15
Bana väg för Herren, Luk 3:1-15
10.00 Nattvardsgudstjänst

Tommy Holmberg
Musik August Petrén

11.00 Borås Lucia

   17.00 Med Åsneexpress till Betlehem 
med barn från Myrås- och

            Immanuelskyrkan

 

  

  Söndagen den 22
  17.00   Julsångernas kväll  med Myrås-

kyrkans sångare och musiker

Juldagen den 25
07.00 Julotta

Johanna Johansson
Sång: Kören

     
Söndagen den 29
Guds barn, Matt 18:1-5
10.00 Jonatan Andersson

Sång:Ann-Britt Göransson  

Tisdagen den 31
17.00 Nyårsbön

Marja och Åke Andersson

 Januari
  Söndagen den 5

Guds hus,  Joh 2:13-22
10.00 Elin Olsson

Sång: Johan Bredberg och
Jonatan Andersson 

   Söndagen den 12
 Jesu dop, Mark 1:9-11
10.00 Tommy Holmberg

Sång: Birgitta Felle  

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar



  Januari
 

  

 

 Tisdagen den 28
   15.00 Dagledigträff  ”Transibiriska
              järnvägen från Moskva till Peking”, 

bildspel med och av Svante Bergvall

   18.00 – 20.00 Handarbets- & Stickcafé   

      

   Februari
  Söndagen den 2
   Uppenbarelsens ljus, Luk 2:22-40 alt 
   Matt 13:31-33

   10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg
Sång: Ellinor och Mattias
          Andréasson

 

    Söndagen den 16  
     Nåd och tjänst, Matt 19:27-30
    10.00  Elisabet Lewin

    Tisdagen den 18
  15.00   Dagledigträff med sång och vittnes-
     börd av Frälsningsarmen i Borås 

  och officer Ingvar Lundkvist

  Söndagen den 23
   Det levande ordet, Joh 6:60-69

  10.00   Tommy Holmberg
  Sång: Catrina Hernström-

                      Benjaminsson

   Tisdagen den 25
   18.00 – 20.00 Handarbets- & Stickcafé

    Mars
   Söndagen den 2
   Kärlekens väg, Mark 10:32-45
   10.00  Nattvardsgudstjänst

  Tommy Holmberg
  Sång:Birgitta Felle

    Gudstjänster och samlingarGudstjänster och samlingar

  Tisdagen den 11
  18.00 – 20.00 Handarbets- & Stickcafé

    Lördagen den 8
    09.00  Frukostmöte

 med Anette Cederqvist

Söndagen den 9
Sådd och skörd, Luk 13:22-30
10.00  Tommy Holmberg

 Sång: Birgit Hultgren

    Måndagen den 13
    18.00 Ekumenisk bön i Myråskyrkan

    Lördagen den 18 – Söndagen den 19
    Konfirmationshajk i Myråskyrkan

    Söndagen den 19
  Livets källa, Joh 5:31-36
 10.00 Tommy Holmberg

Medverkan av konfirmander,
Insamling till internationellt arbete
( f d yttre missionen)

    Söndagen den 26
    Jesus skapar tro, Joh 4:46-54

10.00 Tommy Holmberg
Sång: Pure Joy  





Internationellt
Equmeniakyrkan har ett missionssamarbete i ett 
stort antal länder runtom i världen. I en del länder 
har samarbetet funnits sedan lång tid tillbaka med 
någon av Equmeniakyrkans bildarsamfund, i 
andra är samarbetet relativt nytt. Arbetet kan se 
mycket olika ut, beroende på situationen i landet, 
önskemål och behov i systerkyrkan osv. I ett antal 
länder har Equmeniakyrkan egna medarbetare, i 
andra finns det utbyten av olika slag. Samarbetet 
kan omfatta både kyrkligt arbete och arbete av 
mera samhällsbyggande karaktär. Vi ser idag 
missionssamarbetet utomlands och missionen i 
Sverige som integrerade och som delar av samma 
uppdrag. Internationellt och nationellt arbete hör 
ihop och vävs ofta samman.

Evangelisation handlar idag dels om 
pionjärmission, det vill säga stöd till verksamhet 
i områden med svag kristen närvaro, och dels om 
församlingsgrundande. Det handlar också om att 
göra Guds ord tillgängligt exempelvis genom 
bibelöversättning. Församlingsutveckling är en 
följd av evangelisationen. Huvuduppgiften är 
idag inte främst att sända förkunnare eller 
pastorer i församlingstjänst, utan att stödja 
utbildning och teologisk forskning för att den 
samarbetande kyrkan ska kunna bygga upp en 
egen pastors- och evangelistkår.

Insamling till internationellt arbete 

        söndagen den 19 januari 

Värme och gemenskap i Litauen

I Panevezys deltog 71 barn, unga och vuxna i 
gudstjänsten – två eller fler på stolarna och ute i 
korridoren, ja det är härligt och stimulerande. En 
man i sin bästa ålder kom direkt in på 
gudstjänsten satt i en hörna och snarkade gott i 
värmen. Till nattvarden vaknade han upp till ”alla 
är välkomna att ta emot Jesus.” Han kom fram på 
sina vingliga ben och böjde knä och tog emot 
gåvorna med sina smutsiga händer – men vad 
betyder det om hjärtat är värmt av den Helige 
själv. Han reste sig upp tittade på mig med sina 
tårdränkta ögon och mumlade ett ”tack” på 
litauiska och satte sig. Vad betydde detta för oss 
andra. En av mina män sa till mig lite senare vid 
kaffet ”Minns du när jag kom första gången till 
gudstjänst – jag var i samma situation, men idag 
lever jag ett nytt liv med Jesus.”

I Paceriaukste hade vi eftermiddagsgudstjänst – 
alla stolarna och golvet upptagna och upptaget. 
Våra barn sjöng sånger om himlen och de sken 

som solar. In kommer en ung grabb som upptäckt 
att han kom för sent och började gråta över att 
han inte var med från början. Vi börjar om och 
han lyser av tack och glädje. Vid förbönsstunden 
var det många som ville att vi skall  bedja för 
vänner, släktingar och andra bekanta som har det 
bekymmersamt. Herren lyssnar och tar emot våra 
böner och suckar. Under predikan var det både 
skratt och allvar – kärleken från Jesus strålade 
och vi kan bara ta emot och stråla tillbaks. Några 
som var för allra första gången sa ”Det var varmt 
här!” om det var atmosfären eller vår lokal? 
Herren vet.

I fredags hade vi invigning av våra nya lokaler i 
Birzai, mycket folk kom för att gratulera och 
önska lycka till. Jag hälsade bland annat från 
Equmeniakyrkan med en speciell välsignelse-
önskan.

Walla Carlsson
Missionär i Litauen



Idrott och bön i 
Ryssland

Under sommaren har Equmenia-
kyrkan och Equmenia tillsammans 
med våra ryska partners ordnat tre 
fotbollsläger, i Asbest, Perm och 
Ryazan. De yttre omständigheterna 
har varit olika, men innehållet det 
samma. Barnen och ungdomarna har 
kommit från mycket skiftande 
miljöer. En del var församlingsbarn 
medan majoriteten av deltagarna 
kommit från icke kristna miljöer. En 
del kom från den ryska 
barnhemsmiljön med allt vad det 
innebär. Andra från familjer där 
alkohol och droger är vardagsmat.

Glädjen att få spela fotboll, lära sig 
teknik, utvecklas inom det man tycker 
är roligt, har varit mycket påtagligt. 
Att få sätta sig vid ett dukat matbord 
och äta sig mätt på näringsrik mat är 
också en förmån för en stor del av 
deltagarna. Varje dag var det också 
morgonbön, bibelstudier och aftonbön

Det senaste lägret var i staden 
Ryazan, tillsammans med baptist-
församlingen som sedan många år har 
en relation med Ljurhalla Missions-
församling. Idrott är onekligen en 
mycket viktig ”spelare” i försam-
lingens evangelisation. Det handlar 
om både fysisk träning men också 
mental och andlig träning.  

Dagarna har varit fyllda av träningsprogram där både teknik, disciplin och det roligaste man vet – spela 
fotboll har haft en given plats. Två fotbollsträningar varje dag. När kvällen sedan kom har det varit både 
bibelstudier, underhållning samt en aftonbön. Trots att de varit ganska trötta, har koncentrationen på 
bibelstudierna varit mycket bra. Totalt har detta läger varit lite mindre än Perm och Asbestlägren. Det har 
varit ca 60 barn/ungdomar plus ledare. En stor del av barnen och ungdomarna kommer från ett av de 5 
barnhem församlingen arbetar med.

Sista kvällen är värd att nämnas. Efter olika programinslag var det dags för aftonbön.  I samband med detta 
inbjöd vi till förbön och överlåtelse. Alla coacher kom fram till scenen, satte sig ner och de som ville fick 
komma fram till dem och be om förbön.  Hela scenen var fylld av barn och ungdomar. Även nere i kyrkan 
satt man och bad. En gudomlig atmosfär var mycket påtaglig. Det verkar som om att detta är ett sätt att 
arbeta på i Ryssland. På alla de läger vi haft har detta blivit en erfarenhet. Vad som händer vet vi inte till 
fullo, men att Gud gör något i dessa barns och ungdomars hjärta är helt uppenbart.

Göran Holmberg
Rysslandsmissionär



Det var inte mitt fel”, vem har inte hört denna 
kommentar från ett barn? Men det är väl så att det 
inte bara är barnen, många vuxna har också lätt att 
ta till denna inställning fast med andra ord. Mer 
eller mindre dagligen möts man av människor som 
på ett eller annat sätt inte tar ansvar, det finns alltid 
någon annan att skylla på. Det kan vara samhället i 
stort, politikerna, min granne, kollegan på jobbet 
eller någon annan bara det inte beror på mig själv. 
Visst är det lätt att hitta ursäkter som sträcker sig 
bortom mitt eget ansvar, förklaringar som 
rättfärdigar att jag inte handlar.

Vi lever i ett fantastiskt samhälle och land där vi 
har det gränslöst bra om vi jämför med den stora 
mer parten av våra medmänniskor. Detta kan vara 
lätt att glömma och när den krassa verkligheten på 
olika sätt gör sig påmind försöker man blunda eller 
se åt ett annat håll.

Ibland dyker ett mörker upp allt för stort för att vi 
ska kunna blunda och se bort, det går bara inte att 

Ett ljus i mörkret

undvika, de senaste dagarna har rapporterna från 
Filipinerna bombarderat oss med människoöden. 

När denna typ av mörker slår emot en är det lätt 
att drabbas av vanmakt. Samtidigt ser jag ett hopp 
i det som händer, hur hjälpen strömmar till. 
Hjälpen kan inte ta bort allt lidande och hjälpa 
alla människoöden, men den hjälp som på många 
olika håll samlas ihop visar på ett hopp för oss 
alla att det finns en vilja till gott. 

I vår församling ser jag gång på gång tecken på 
ett stort engagemang, ett ansvarstagande, att 
verkligen ställa upp när det krävs. Visst är det just 
detta det handlar att vara kristen, att ställa upp ta 
ett ansvar och vara engagerad. Vi som kristna har 
till uppgift att sprida Herrens budskap, ett sätt att 
göra detta är att finnas till för våra medmänniskor 
och ställa upp, ta ansvar när det krävs. Om vi 
kristna i världen verkligen gör detta bekämpar vi 
mörkret, vi tänder ett ljus som tränger undan 
mörkret. Inget ljus är för litet för att inte synas i 
mörkret!           Urban Petrén

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

Måndag Barn om ungdomsarbetet i SMU/Equmenia

Tisdag Daglediga & deras samlingar samt stickcafét

Onsdag Husförsamlingarna

Torsdag Barnfamiljerna i församlingen

Fredag Tonåringarna samt konfirmanderna

Lördag Församlingens ledning, arbete och utveckling 

Söndag Församlingens medlemmar och  vänner

Skiss av konstnären 
  Gudmar Olovson



    

Klockan 8 lördagen den 5 oktober var vi 4 scouter, 8 
spårarscouter, 3 ledare och en förälder som satte oss i 
bilar och åkte iväg till Råglannaparken i Främmestad i 
närheten av Nossebro för årets kämpalek. I år hade 
kämpaleken Astrid Lindgren tema.

Kämpalek är en scouttävling som går av stapeln varje 
höst i regionen. I år var vi inte bara deltagare utan vi var 
även med och arrangerade kämpaleken. Så 4 funktionär-
er hade åkt iväg redan kl 7.00 för att vara med och ta 
hand om en kontroll.

Vi övriga kom fram till Råglannaparken där vi anmälde 
vår närvaro. Sedan var det en stunds väntan innan det 
blev en invigning av kämpaleken. Efter det gav vi oss 
iväg på vår vandring runt banan.

Under dagen fick vi träffa på följande av Astrid 
Lindgrens karaktärer: Emil i Lönneberga, Vi på 
Saltkråkan, Rasmus på luffen, Ronja Rövardotter, 
Karlsson på taket, Nils Karlsson Pyssling, Madicken, 
Bröderna Lejonhjärta, Lotta på Bråkmakargatan och 
Pippi Långstrump.

Vi scouter började med att träffa Nils Karlsson 
Pyssling.  Där var uppgiften att krypa under en 
presenning och uppfatta vad det fanns för saker där och 
sedan komma ihåg detta. Till detta hade vi en minut på 
oss. När vi sedan kom till stationen där vi fick träffa 
Karlsson på taket skulle vi hjälpas åt  för att komma en 
bra bit upp i ett träd för att där stämpla ett hål i vårt 
startkort.

När vi träffade Ronja Rövardotter  skulle vi bygga 
oss en bro för att komma över helvetesgapet. 

Senare kom vi till Madicken.  Där träffade vi på de 
funktionärer som var från Brämhult. Vi fick två rör 
och tio ärtor som vi skulle blåsa genom rören och få 
ärtorna att stanna i grytan. 
Hos Pippi Långstrump skulle vi spika ner en spik med 
en hammare som var gjord av ett rör. Detta var inte 
helt enkelt. Mitt på dagen var det en halvtimma som 
alla stationer var stängda för att man skulle äta den 
medhavda matsäcken.
När vi kom till Saltkråkan fick vi i uppgift att försöka 
bygga farbror Melkers vattenledning. Här träffade vi 
även på våra spårarscouter, som var glada och hade en 
bra vandring.
När vi kom till Katthult skulle vi genom att använda 
en del olika knopar knyta ihop några rep för att kunna 
hissa upp Ida i flaggstången. 

       forts nästa sida



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
Kontaktpersoner:
Elin Johansson    0704 – 14 96 14

Spårarscout
Årskurs 1 – 3
Måndagar    18.00 -19.15
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson    0739 - 96 70 26

Upptäckar- och äventyrsscout
Från årskurs 4
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
Tommy Holmberg   0736 - 26 64 10              
     

Ordförande
Mattias  Andreasson
033 – 41 21 94
0705 – 32 59 38
made@telia.com

Konfirmationsundervisning
Konfirmationsläsning och läger tillsammans 
med Sjömarkens missionskyrka
För mer  information kontakta 
Tommy Holmberg  0736-26 64 10
toberg@tele2.se

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

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

… forts  kämpaleken Tjolahopp!

När vi kom i mål  var det lite väntan innan det blev 
avslutning med prisutdelning och andakt. Vi hade en 
mycket rolig dag både scouter och spårarscouter. Det 
blev dock inga priser för oss i år. Våra placeringar blev: 
Spårarscouterna kom på plats 13 av 43 patruller och 
scouterna kom på 35:e plats av 75 patruller.

När det var färdigt åkte vi till kyrkan och hämtade vår 
hajkpackning. Fast några av oss åkte hem, men vi var 2 
spårarscouter och 2 scouter samt 3 ledare som åkte till 
Åsengården för en mycket mysig kväll. När vi kom dit 
gjorde vi upp en eld och grillade vår kvällsmat. 
Klockan 20 var det dags för lägerbål. Alla vindskydden 
var upptagna av scouter som varit med på Kämpaleken, 
så vi var väl ca 200. När vi hade sovit gott och ätit 
frukost åkte vi till kyrkan för att kunna vara med på 
söndagens gudstjänt, där vi hade invigning av 
spårarscouter och scouter. 

Simon Mållberg
 



Ni var en gång mörker, men nu 
är ni ljus i Herren. Vandra då 
som ljusets barn. Ty ljusets frukt 
består i allt vad godhet, rätt-
färdighet och sanning heter.

         Ef 5:8-9


