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Sommarfundering
Vilken trädgårdsmästare
Du är Herre
vem kan som Du blanda färg
i sommarängen
mil efter mil
efter mil
möter du reströtta ögon med
drivor av klöver och måra
kilometer efter kilometer
famnar Du grå asfalt med
skyar av älggräs och fibbla
vem mer än Du kan ha råd
att skyla kalhyggets fulhet
med rödlila heltäckningsmatta
eller svepa såriga slänter
i slöjor av skir kamomill
jag undrar ibland vad Du tänker
när Du ser Dina barn
hur de sår och vattnar och rensar
i radräta blomsterrabatter
medan Du år efter år
efter år
låter maskrosen lysa sin seger
i omsorgsfullt ansade gräsmattor
Text av Eva Magnusson
ur boken” om jag såg Dig komma”
utgiven på Libris förlag 2002

Allt har sin tid...
Allting har sin tid, och varje företag under himlen
har sin stund. Så står det i tredje kapitlets inledning
av Predikaren. Det är en tanke som både sporrar
och tröstar inför en ny sommar.
Personligen känner jag en stor förväntan inför det
som komma skall. Det är mycket som skall ske
under sommaren. Vila från vardagen, nya upplevelser både andligt och i mötet med människor.
Många i församlingen kommer att delta i
gudstjänster i andra sammanhang än det vanliga.
Jag tror och hoppas att det kommer att berika
sommaren. Jag hoppas också att ni kommer att
dela med er av dessa erfarenheter när hösten
kommer.

Många av ”våra” barn kommer att ha sommarlov
från söndagsskola, spårarscout och upptäckar- och
äventyrsscouter. Det gör det lite tomt i kyrkan
framöver. Jag saknar alltid barnen när de är borta.
Istället kommer vi som vanligt dela gudstjänstlivet
med våra vänner i Bodakyrkan och tillsammans
berikar vi bägge församlingarna genom det.
Jag hoppas att vi alla skall ta vara på sommaren
och det goda som följer med den. Allting har sin tid
och varje företag under himlen har sin stund. Nu
har tiden för rekreation och spännande möten
kommit. Låt oss njuta av den oavsett om vi stannar
hemma eller reser bort. Låt oss också dela de nya
erfarenheter vi får med varandra. Så önskar jag er
allihop en god och skön sommar!!!!
Tommy Holmberg

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

Skiss av
Christina Elg

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

Välkommen till Boråsmötet
den 20 september i Immanuelskyrkan
Årets missionshelg vill visa hur mission är gränsöverskridande.

”När den internationella missionen flyttar hem till Sverige”
är temat för Otto Ernvik missionär i Thailand, när han föreläser
om karenernas erfarenheter.

Krister Gunnarsson och ungdomar med erfarenhet från bl.a.
APG 29 visar på möjligheter till mission tillsammans med våra
samverkanskyrkor i en föreläsning om ”Gemensam mission”.

Lördag kl 9.00 – 18.30 ”Gränslös mission
Föreläsningar, semenarier, workshops, utställningar.
Barnaktiviteter
Kl 19.00 Offentligt missionsmöte
Under eftermiddagen kommer deltagarna att möta Bertil Svensson internationell koordinator i
Equmeniakyrkan och Johan Lindgren med samma uppdrag i equmenia. Mission 2020 Vart är det
internationella arbetet på väg i vår kyrka? Information, tillfälle för frågor och samtal i grupper med halva
deltagarantalet per gång.
Mötet arrangeras i år i samverkan med Bodakyrkan, Myråskyrkan, Equmeniakyrkan, equmenia, Bilda och
Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Det blir också barnaktiviteter (anmälan).
Deltagarna får även välja en av nedanstående workshops.
Workshop lördag eftermiddag (Parallella seminarier med inledning och tid för erfarenhetsutbyte).
1. Tre sjukhus - tre förutsättningar: Utifrån sina erfarenheter berättar läkarna Agneta Lillqvist Bennstam, Ulf
Hållmarker och Håkan Lilja om tre kongolesiska sjukhus. De presenterar de utmaningar som de kongolesiska
systerkyrkornas sjukvård står inför. Vad kan vi göra? Du är särskilt välkommen som vill göra en konkret
insats.Samtalsledare: Lars-Olov Karlsson
2. Missionär i mångkulturellt Sverige. Maria och Björn Isacsson, Borås berättar om att leva i var-dags-mission
och Aaron Thompson Göteborg om att som missionär i Sverige bygga en församling
3. Möte med människor av annan tro. Hur delar vi vår tro i det personliga mötet? Bertil Åhman missionär med
erfarenheter från de båda kongorepublikerna samt från Japan. Rimon Murad från Syrien, pastor i den
arabisktalande delen i Immanuelskyrkan Borås.

4. Entreprenörskap i Ryssland. Business Coaching är ett försök att utveckla ett kristet småföretagarnätverk för
rehabiliterade missbrukare med svenska företagare som mentorer. Göran Holmberg missionär och evangelist.
5. Missionsvision för de turkisktalande länderna. Batyr Nursen, turkmensk evangelist, som arbetar från Norge och
Istanbul.
6. Att gå bredvid. Ekumeniska följeslagarprogrammets syfte är att dämpa våld och främja respekten för folkrätten i
Israel och Palestina. Ann-Sofie Lasell, kyrkostyrelsens ordförande och Gunilla Ikponmwosa, koordinator för
Mellanöstern och Nordafrika.
7. Volontär i mogen ålder. Gull-Britt Byhlin berättar om en social och andlig resa som volontär i Quito, Ecuador.
Pastor Washignton Armas och directora Patricia Lugo var paret som tog emot henne. De besöker Sverige och
delar tankar om volontärers betydelse i Förbundskyrkans arbete.
8. Destination världen via equmenia. Josefin Hjärpe Lämås, ordförande i equmenias internationella stag.

På lördagskvällen kl. 19.00 är det offentlig gudstjänst med predikan av Batyr Nursen.
Missionskollekt till vårt gemensamma internationella arbete i Equmeniakyrkan. Det blir lovsång, bön
och möjlighet till personlig förbön.

I söndagens gudstjänst i Myråskyrkan predikar Bertil Svensson,
koordinator för Equmeniakyrkans internationella relationer.
Hela programmet finns på Immanuelskyrkans hemsida www.immanuelskyrkan.nu och i foldrar.
Vill du vara med hela dagen från kl. 9.00 ska du anmäla dig till epost: ingemarssvensson@comhem.se
eller tel. 033-10 60 08 senast 11 september.
Avgift för lördagen 250:- eller 125:- för studerande inkluderar måltider hela dagen utom efter det offentliga
kvällsmötet. Barn gratis. Insättes på Immanuelskyrkans bankgiro 820-0982. Ange deltagarnamn/en och ”Boråsmötet
2014”.

Frid vare med dig! Ända sedan min uppståndelse
har dessa varit mina ord till dem som längtar efter
mig. När du sätter dig ner i stillhet, låt då min frid
komma över dig och omsluta dig i min kärleksfulla
närvaro. Jag dog som en brottsling för att du skulle
kunna få denna frid. Ta emot min frid som är
överflödande, med tacksamhet. Det är en dyrbar
skatt, som strålar i skönhet och som står emot allt.
Ta emot min frid med stolthet. Den kommer att
bevara ditt hjärta och ditt sinne och hålla dig nära
mig. Joh 20:19, Joh 14:27
Text av Sarah Young
Ur boken ”Jesus kallar på dig”
Utgiven på Semnos förlag

Pensionering – avslut eller början till något nytt?
”Om att åka ut som volontär i mogen
ålder.
Vad har du för planer nu när du snart går i pension?
En fråga som ställdes till mig förra året. Då kunde
jag berätta att jag i tio års tid funderat på att åka till
ett annat land och jobba som volontär. Till att börja
med undersökte jag via internet olika volontärorganisationer. Jag började också att läsa spanska på
kvällstid. Men eftersom jag är kristen sedan 20årsåldern, kände jag att jag ville förena min kristna
tro och mitt sociala engagemang. Jag har tidigare
jobbat inom socialt arbete, företrädesvis inom
socialtjänsten, under 26 år och mitt intresse för barn
och ungdomar, som har det svårt har alltid varit min
största hjärtefråga. Sagt och gjort, jag kontaktade
Equmeniakyrkan och fick hjälp av dem att arrangera
min resa.
I början av mars i år kom jag hem efter sex månader
i Quito, Ecuadors huvudstad. Jag känner att jag idag
inte är samma person, som åkte till Ecuador. Det har
hänt så mycket, som har påverkat mig och jag känner
mig så välsignad och tacksam till Gud att jag har fått
vara med om detta.
Jag har jobbat med barn och ungdomar i tre kyrkor,
i San Juan, Carapungo och Comité del Pueblo.
Kyrkorna driver projektet Compassion. Barn får
komma till kyrkan efter skolan och blir serverade
lunch. Därefter erbjuds de läxhjälp och aktiviteter.
Compasión finns i fler länder i Sydamerika och i
Asien. Tanken är att hjälpa barn som kommer från
fattiga miljöer. Utgångspunkten är den medkänsla
som drev Jesus för ”dessa mina minsta”.
De två kyrkorna var ganska olika, i den ena var
verksamheten med barnen välorganiserad och det
fanns tillräckligt med personer, som jobbade med
barnen.

I den andra kyrkan var det en person som skulle ta
hand om barnen i åldrarna 4-12 år.Det var svårt att
aktivera de barn som inte hade hemuppgifter på
grund av att det saknades material i kyrkan till
skapande aktiviteter och kvinnan som jobbade med
barnen behövde hjälpa de barn, som hade läxor. Här
kände jag att jag kunde vara till störst hjälp. Det var
en varm församling. Jag tror aldrig jag har fått så
många kramar eller uttalade välsignelser över mig
någonstans tidigare. Under och efter gudstjänsterna,
som varade 2,5 - 3 timmar kände jag så påtagligt
Guds närvaro. Församlingen ägnade mycket tid till
bön och förbön. Min upplevelse var att de som bad
verkligen också trodde att det skulle ske ett
ingripande från Gud. Man tackade också Gud för
bönhörelse. Detta gör vi hemma i min kyrka också
men den skillnad, som jag upplevde, var att
människorna här var så mycket mer övertygade i
sina hjärtan att Gud hör bön.

En liten händelse, inte alls märkvärdig, men som
ändå påverkat mig mycket var när jag kom till
kyrkan en torsdag i början av min Ecuadorvistelse
och träffade kvinnorna i köket. Vi hälsade som
vanligt med en kindpuss och de frågade ”como estas
– hur är det?” Jag svarade att jag har haft huvudvärk
i tre dagar och det började bli jobbigt. (Jag hade ofta
huvudvärk de första veckorna eftersom jag kände av
den höga höjden på 2.850 möh). Då tycker jag att vi
ber till Gud, sa kvinnorna och de avbröt sin
matlagning och la händerna på mig och bad. Jag vet
att man kan be Gud om vad som helst men jag
tänkte då, att något så trivialt som huvudvärk ville
jag inte besvära Gud med. Jag tror inte att jag hade
så stor tro på att huvudvärken skulle försvinna men
kvinnorna hade en stor tro. Den ena kvinnan
berättade att Gud hade ingripit i hennes liv tidigare
och befriat henne från svåra ryggbesvär. Min
huvudvärk försvann!

Innan jag åkte till Ecuador tänkte jag att det är
viktigt att försöka ta seden dit man kom. Jag blev
positivt överraskad att jag var mycket mer
anpassningsbar än jag trodde. Med Guds hjälp så
fungerade det över förväntan. Jag lärde mig mycket
under mitt halvår i Ecuador. Det har inte bara varit
en resa till ett annat land, utan också en resa i mitt
inre. Jag bestämde mig tidigt under min vistelse att
jag bara skulle läsa min bibel och inte några andra
böcker. Det blev en fantastisk upplevelse för mig.
Det har varit underbart att kunna avsätta mycket tid
varje dag till bibelläsning och bön.

Ibland kunde jag vakna på nätterna och känna att jag
var så fylld av tacksamhet till Gud över vad jag fick
uppleva, tacksamhet över de människor jag fått
möta och till att ha lärt känna Jesus bättre. Det
kändes nästan som jag svävade i sängen. Jag känner
att jag har utvecklats andligt och hoppas och ber nu
till Gud att han ska kunna använda mig även
framgent, då jag har mycket energi kvar och längtan
att få fortsätta att tjäna Gud.”
Gull-Britt Byhlin

En helt vanlig fredag
Det är fredag och jag är i Managua, Nicaragua.
Det är mycket varmt och alla väntar på regnet som
skall komma om en månad.
Klockan nio på morgonen kommer jag till Centrala
Moravakyrkan i Managua. Inne från kyrksalen hör
jag lovsång. Sedan några år tillbaka samlas kvinnor
till bön och fasta varje fredag mellan klockan 8 och
12 i kyrkan.

Sångerna blandas med stunder av bön. Bön där
vädjan om förvandlingar i det nicaraguanska
samhället, om trygghet, om mat på bordet och om
en framtid för barn och barnbarn hörs.

” Jag är sänd av Gud
Mina händer är redo
För att tillsammans med Gud skapa en
ömsesidig värld
Änglarna är inte sända
För att förvandla en värld
Full av smärta till en värld full av fred
Det är mitt ansvar att se till att det blir så
Hjälp mig Gud att göra din vilja”, är en av sångerna
som sjöngs.

” Du måste lyfta upp Jesus
Sparka ut den Onde
Läsa din bibel
Och be
Om du vill känna Guds härlighet,
Läsa din bibel
Och be”
Att få vara med en stund i bön och sång, känna
värmen och intensiteten och engagemanget när
kvinnorna sjöng och bad, det gav mig styrka, mod
och hopp en helt vanlig fredag.
Ulrika Morazán
Samordnare Latinamerika

Gudstjänster och samlingar
Juni

Juli (forts)

Söndagen den 1
Hjälparen kommer, Joh 16:12-15
10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg

Söndagen den 27
Efterföljelse, Luk 9:51-62
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 8 (Pingstdagen)
Den heliga Anden, Joh 7:37-39 (alt Ef 2:17-22)
10.00 Hans Dahlgren
Sång: Birgit Hultgren

Augusti

Tisdagen den 10
09.00 Dagledigas sommarutflykt
till Magnolia Café & Trädgård,
Söndagen den 15
Gud – Fader, Son och Ande, Joh 11:18-27
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Söndagen den 22
Den Högstes profet, Luk 1:67-80
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Ann-Britt Göransson
Söndagen den 29
Kallelsen till Guds rike, Mark 2:13-17
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Juli

Söndagen den 6
Förlorad och återfunnen, Luk 15:11-32
10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg
Sång: Birgitta Felle
Söndagen den 13
Att inte döma, Luk 6:36-42
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Söndagen den 20
Sänd mig, Mark 3:7-19
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Birgit Hultgren

Söndagen den 3
Jesus förhärligad, Luk 9:28-36
10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg
Sång: Johanna Tellbe
Söndagen den 10
Andlig klarsyn, Matt 7:13-14
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Söndagen den 17
Goda förvaltare, Luk 16:1-13
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Birgitta Felle
Torsdagen den 21
17.30 Vi hjälps åt att storstäda kyrksalen
Obs!
Ändrat datum från värdgruppslistan
Söndagen den 24
Nådens gåvor, Luk 9:46-48
10.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst
tillsammans med Svenska kyrkan
i Myråskyrkan
Jan-Åke Karlsson
Sång: Kören
Fredagen den 29 – Söndagen den 31
Tillsammansläger på Bobergsgården
Lördag; besök av Elisabet Sandlund

September
Söndagen den 7
10.00 Tore Pevny
Sång: Ellinor & Mattias Andreasson

Gudstjänster och samlingar
September
Lördagen den 13
9.30 – 11.30 Brämhultspromenaden

Söndagen den 14
Friheten i Kristus, Mark 2:23-28
10.00 Pastor Washignton Armas från Ecuador
Sång: Catarina HernströmBenjaminsson
Söndagen den 21
Medmänniskan, Matt 7:12
10.00 Missionsmöte
Bertil Svensson (se kort presentation sid 5
Boråsmötet)

Sång: Kören

Tisdagen den 23
14.00 Dagledigträff, avresa till Ulricehamns
Missionskyrka
Söndagen den 28
Enheten i Kristus, Joh 17:18-23
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Eva-Britt Andreasson

Oktober

Söndagen den 5
Änglarna, Joh 1:47-51 (alt Upp 5:11-14)
10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg
Musik: August Petrén

Årets sommargudstjänster tillsammans med
Bodakyrkan
”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor: du
nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror....
I årets vackraste tid startar vi våra gemensamma sommargudstjänster med gudstjänst i Myråskyrkan söndagen den
8 juni. Vi avslutar i Bodakyrkan söndagen den 10 augusti.
Väl mött i de båda kyrkorna i sommar!
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den 29 – 31 augusti
Efter förra årets givande, trivsamma och roliga
församlingsläger får du ett nytt tillfälle att vara
med.
I år samlas vi redan på fredagskvällen och
kvällsmat serverar vi runt kl 19.00. Kan du
komma först på lördagen går det också bra. På
lördag förmiddag ägnar vi tid bl a till pastorsfrågan.
Elisabeth Sandlund kommer vid lunchtid och
kommer att ansvara för eftermiddagen. Barnen
och ungdomarna kommer självfallet att ha
aktiviteter dom också. På kvällen samlas vi till ett
gemensamt lägerbål, ung såväl som ”gammal”.
Kostnaden är: 600 kr per vuxen, 300 kr per barn
med ett maxbelopp på 1 600 kr.

Anmälan gör du till Gun-Britt Gustavsson, via
telfonsamtal, sms till 0708 – 191026 eller via mejl
till gbg.gustavsson@gmail.com. Betalar gör du till
bankgiro 146-9196, märk inbetalningen med
”Församlingsläger” samt ditt namn.

Elisabeth Sandlund, journalist, föreläsare, och opinionsredaktör på
tidningen Dagen men också författare kommer till församlingslägret på
lördagen. Hon är även känd bl a för sina böcker ”Ulles mamma ” och
” Drabbad av det oväntade ”
En söndag i juli 1999 konfirmeras hennes utvecklingsstörda dotter Ulrika
i ett litet kapell på Gålö. Elisabeth som är uppväxt i en EFS-miljö i Pietebygden tog efter sin egen konfirmation avstånd från ”det religiösa” och
betraktade frågan om Guds existens och ingripande i våra liv som en
icke-fråga, helt enkelt en ointressant frågeställning.
Men när Ulrika mottagit sin första nattvard i samband med
konfirmationen, tittar hon sig oroligt om efter sina föräldrarna och sin
storasyster. Kommer inte dom fram till altaret?
Elisabeth som känner sin dotters blickar bestämmer sig för att någon i
familjen måste gå fram för Ulrikas skull åtminstone. Elisabeth går och
där
– vid altaret i det lilla träkapellet – ”drabbas” Elisabeth av Gud.
Missa inte detta tillfälle att bl a lyssna till Elisabets spännande och
inspirerande berättelse om sin väg till tro.

Brämhultspromenaden
I år kommer vi att arrangera Brämhultspromenaden lördagen den
13 september. Starttid är mellan 9.30 – 11.30. Det kommer att vara
samma bana som tidigare år med start och mål vid ICA City Brämhult
och med linbana och chokladbollskatapult som ett par av våra
kontroller.
För att genomföra denna promenad krävs det funktionärer och vi i scout behöver hjälp av flera för att få
ihop bemanning på våra kontroller. Du behöver ingen scouterfarenhet för att vara med på en kontroll och ju
fler funktionärer vi är desto lättare blir det för var och en. Har du frågor eller vill vara med som funktionär
så ring Per Jobrant eller någon annan av oss scoutledare.
Per Jobrant
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Roland Johansson, kassör

Utifrån önskemålet att på något sätt presentera
styrelsen bad jag var och en att beskriva sig själv.
En inte helt lätt uppgift. Hur skulle du själv vilja
bli presenterad i ett fåtal ord?
Fundera också över en sång, en dikt eller musik
som betyder mycket för just dig. Även den frågan
fick styrelsen.
Jan Bennet

Styrelsen
Inte lätt att skriva något om sig själv,
säger Roland, men han tycker att
han är engagerad, plikttrogen och
hjälpsam. Psalm 23 är något som
han då och då kommer tillbaka till.
En psalm av David:
Herren är min Herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.

Marja Andersson
inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Annakarin Östling

Marja har, som de flesta andra, svårt att
välja hur hon skall beskriva sig själv, men
fastnar till slut för att hon gått från att
vara klassens värsting, till en längtan att
vara Guds kärleks kanal genom Guds
nåd.
Att hon valt just Jan Johansens sång
tycker hon inte behöver någon förklaring; texten talar för sig själv.

Annakarin ser sig själv som en glad och öppen trebarnsmamma som
ser livet som en stor utmaning.
”Tack, tack Jesus” är en låt som har talat mycket till henne. När hon
har tackat Gud i alla livets situationer har hennes bekymmer inte varit
så stora som hon först trott och Jesus har blivit större i hennes liv.
Lyssna gärna på You Tube genom att gå in på internet och sök på Tack,
tack Jesus.

”När din väg är lång, du är trött
men du måste ändå gå
Och när skuggorna börjar växa och få liv
och när natten skrämmer så
är jag bredvid dig och jag följer
varje steg du tar
Hos dig stannar jag kvar
När du står en dag
vid ett vägskäl i ditt liv
som ett vilset litet barn
är jag bredvid dig och följer
varje steg du tar
och hos dig stannar jag kvar

Urban Petrén, ordförande
Lena Bennet, sekreterare

Urban beskriver sig själv som ganska lugn och
eftertänksam och försöker se mål ur ett långsiktigt
perspektiv. Han väljer ett musikstycke av den
ryske kompositören Musorgskij, ”Tavlor på en
utställning”. Han tycker att musiken är väldigt
målande och förmedlar just känslan av de olika
motiven, målande av Musorgskijs vän Hartmann.

Mattias Andreasson

Lena säger att lovsången visade henne vägen till församlingen; för henne är församling lika med gemenskap.
Många av de lovsånger hon fångats av har texter som är
direkt hämtade ur Bibeln. En del hittade hon direkt och
andra bibelställen har hon hittat allt eftersom.
”Han visade mig en ström, han visade mig en ström.
Levande vatten, klart som kristall, klart som kristall.
Det gick ut från Guds och Lammets tron. Det gick ut
från Guds och Lammets tron. Levande vatten klart som
kristall, klart som kristall.” (Lovsång efter Upp 22:1)

Marianne Samuelsson

Mattias hoppas kunna vara en stöttande hand där hjälp
behövs. Han tror att alla någon gång behöver en stöttande
hand. Det gäller både att vi erbjuder stöttning och att vi är
villiga att ta emot hjälp, ensam är inte stark. Tillsammans
kan vi hjälpas åt att göra vardagen enklare och roligare.
Det handlar om kärlek som övervinner världen, menar
Mattias
Vad bara syskonskap kan ge
Vad bara tro kan helt förklara
Dessa rader tycker han beskriver vår kristna församling.
Texten beskriver att kärlekens väg är den vi skall följa för
att inte hatet ska växa i världen. Han tycker att vi kristna
ska gå före och visa oss enade på vad vi tror på och inte ta
upp de saker som skiljer oss åt. Detta gör vi återigen
genom att visa kärlek till varandra.

Marianne säger att psalm 252 betyder
väldigt mycket för henne och väl beskriver hennes tankar.
Hela vägen går han med mig,
vad kan jag väl önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet
när jag här hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet
uti honom har min själ,
ty jag vet, vad än mig möter
gör dock Jesus allting väl

Sommaren står för dörren...

Sommaren står för dörren en tid på året som ofta
bjuder på ett avbrott från vardagen, kanske är du en
av alla de människor som lägger ner så mycket tid
på att få växter att grönska i all prakt.
Att få något att slå ut i blom, växa och bli något att
visa upp kräver omsorg tid och engagemang. Inte
bara växterna i trädgården kräver sin trädgårdsmästare för att växa, även vår församling kräver
omsorg av många trädgårdsmästare. För att forma
och utveckla en församling krävs många krafter,
det är inte någon enstaka person som får vår
församling att växa. Det är inte en eller några få
som kan bygga den mångfald som krävs för att
möta människor i olika situationer, vår styrka
ligger i att vi är många som med våra olikheter
bidrar till en helhet.
Vi står inför ett antal utmaningar och möjligheter
framöver, den kanske viktigaste frågan på lite
längre sikt är arbetet med att finna en ny pastor till
vår församling. Arbetet med detta är viktigt och
kräver att många är med och ger uttryck för sina
åsikter och tankar, låt tiden från nu och en bit in i
höst vara en period då vi verkligen tar tillfälle att
tala om detta. Församlingslägret efter sommaren är
ett tillfälle som kan passa bra.

En annan kanske ibland lite bortglömd grupp som
har ett viktigt arbete är valberedningen, denna
grupp går nu in i en viktig period med att hitta
personer som på olika sätt vill ställa upp för
församlingens arbete. Ta tillfället i akt att tänka
över om det finns något som just du gärna kan
bidra med, det finns många uppgifter att dela, tala
gärna med valberedningen så att de får tips och
idéer inför det arbete de står inför.
I vardagen är det lätt att alla praktiska frågor tar
över, i styrelsearbetet är det lätt att fastna i de
praktiska frågorna. Men kärnan för oss som
församling är att växa och sprida Guds budskap,
men hur ska vi jobba vidare med vårt andliga liv
som enskilda och församling? Om vi tappar
glöden i tron så är det inte mycket som skiljer oss
från vilken förening som helst. Jag tror att med en
levande tro så kommer också viljan och kraften
att verka, såväl praktiskt som andligt för vår
fortsatta utveckling.
Uppgifterna är många, liksom möjligheterna och
utmaningarna. Vi behöver många trädgårdsmästare som vårdar vår trädgård och får den att
blomma i all sköns prakt.
Med önskningar om en skön sommar!
Urban Petrén

bara växterna i
” Inte
trädgården kräver sin
trädgårdsmästare för att
växa, även vår församling
kräver omsorg av många
trädgårdsmästare.

”

Konfirmationsavslutning
Söndagen den 18 maj hade vi
konfirmationshögtid i Sjömarkenkyrkan. En värdig avslutning på en
händelserik läsning. Det känns alltid
lite vemodigt att ta farväl av
konfirmanderna. Ofta tänker vi att det
är nu det borde börja. Efter vårt läger
på Råddehult kom vi varann nära på
ett sätt som inte funnits tidigare men
det är så det är varje gång.
Av fjorton konfirmander var det två
stycken från Myrås, Lina Petersson
och Lael Jacob. Jag tror att alla fått ut
mycket av läsningen.
När jag och Bosse Christoffersson summerade året som gått kunde vi konstatera att fem ungdomar beslutat sig
för fortsätta sin andliga resa i församlingarna. Ett gott resultat tycker vi.
Tommy Holmberg

Equmenias sommaravslutning på Hyberg

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
Spårarscout
Årskurs 1 – 3
Måndagar
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson

0704 – 14 96 14

Equmenias medlemsavgift är 200 kr/år
Equmenias plusgiro 26 45 06 – 7
18.00 -19.15
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
Kontaktpersoner:
Elin Johansson
Tommy Holmberg

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

19.00 – 22.00

På
www.myraskyrkan.se/smu.html
hittar du bl a gruppernas terminsprogram
Konfirmationsundervisning
Konfirmationsläsning och läger
tillsammans med Sjömarkens
missionskyrka
För mer information kontakta
Tommy Holmberg 0736-26 64 10
tommyholmberg3@gmail.com

0704 - 14 96 14
0736 - 26 64 10

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.

