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Jord att älska ….
Ljumma majmorgnar har jag för vana att då och då slå mig ner under
den stora lönnen på gårdsplanen. De ljusgröna blommorna skickar ut
behagligt söta doftpuffar.
Plötsligt händer det att trädets krona ”globaliseras”. Svartvita flugsnapparen har återvänt från södra Afrika! Jag fylls av igenkännande
glädje. Natt efter natt i flera månader har den flugit för att komma hit
till min backe. Tusen ensamma mil, med hjälp av stjärnkartan i sin
hjärna. Och vid disigt väder den likaledes nedärvda magnetkompassen. En svensk sommarfågel – och på samma gång en afrikan på
gästbesök.
Ja, världen liknar alltmer en by. Moder Jord är som en levande
kropp. Själv har jag stjärnstoft i min kind och oceanvatten i blodet. Jag
är både urgammal och ofattbar ung i universums historia. Allt är
sammanknutet i tillvarons åldriga väv, ingen kan leva för sig själv.
.

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
tisdagen den 15 september
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Poeten Göran Sonnevi vet precis vad det handlar om:
I varje bit bröd
jag tar i munnen
finns alla människor
hela jorden, hela himlen
och alla stjärnorna.
Stefan Edman
Ur ”Förundran”
utgiven på Cordia

Tack Myrås!
Tack för tretton underbara år!
Det är naturligtvis omöjligt att sammanfatta
den här tiden på några få rader. Några saker
framstår ändå som viktiga att nämna. Alla
stunder med församlingen. Fina stunder på
församlingsläger. Gudstjänster som berört.
Glada skratt. Tårar när livet känts omöjligt.

Tack till dig som haft synpunkter på
gudstjänsterna, det har utvecklat och fördjupat
min förståelse av behoven i församlingen. Tack
för alla goda förslag på bibelstudier. Tack alla
duktiga gudstjänstledare, ni har skapat
varierande gudstjänster.

Jag har fått förmånen att dela livet med er. I
glädje och sorg. Jag har sett barn växa upp till
tonåringar, tonåringar växa upp till unga män
och kvinnor. Jag har fått döpa och barnvälsigna. Viga och begrava. Jag har sett
människor komma till tro och välkomna nya
medlemmar. Allt detta i en församling som gett
av sin kärlek och omtanke.

Jag kunde inte fått en bättre församling att
verka i! Ni har gjort mig till den pastor jag
blev. Nu önskar jag en nystart för församlingen
med en ny pastor och vet att ni kommer att
stötta nästa pastor lika bra som ni stöttat mig!

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

Tid att gå vidare
- När jag tittade i almanackan var september månad helt tom

Tommy lyckas låta ärligt förvånad när han berättar
om hur han fick frågan om han kunde tänka sig att
ställa upp under Brämhultspromenaden till hösten.
Naturligtvis tackade han ja. Och naturligtvis vet han
att almanackan kommer att bli åtminstone nästan full
även efter att han formellt slutar som pastor i
församlingen i maj månad.
Om inte annat har han åtagit
sig att leda samtliga Myråskyrkans gudstjänster under
sommaren. Semester tänker
han ta till jul då han planerar
att hälsa på sin son i USA.
Jo då, han kallar det semester
även efter att han gått i
pension. De tjugo procent som
han nu arbetar för Sjömarkenkyrkan tänker han behålla.
Några timmar i månaden
handlar det också om att vara
personlig assistent för en
handikappad man.
Att skilja på arbete och fritid
verkar inte vara Tommys
starka sida. Att helt försöka
bortse från sig själv och
istället vara armar, händer och
ben till en annan person,
upplever han som så befriande
att han menar att det är
därifrån han får en stor del av
sin energi.

Och full av energi är också det
intryck jag får av honom när vi
träffas över en kopp kaffe för
att följa upp den intervju jag
hade med honom i Församlingsbladet i samband med att
han började som pastor. Samma
energi som han då för fjorton år
sedan visade inför sin uppgift
att leda en hel församling.
Min egen tanke inför det här
samtalet var att inte se så
mycket bakåt på de år som gått,
utan istället utgå från texten i
Predikaren om att allt har sin
tid och därför huvudsakligen
titta framåt. Tommy själv
återkommer ändå allt som
oftast till hur han tänkte då, och
hur han nu känner att det
verkligen blev. I huvudsak
verkar han nöjd med sin tid i
Myråskyrkan.

En sak han lovade både sig
själv och församlingen, var
att stanna kvar till pensionen.
Myråskyrkan skulle inte bli
en språngbräda ut till större
församlingar och tuffare utmaningar. Det är ett löfte som
han hållit, även om han gjort
en del andra saker samtidigt.
Att hålla ihop en församling
kan vara en nog så stor
utmaning. Där tycker Tommy
att han lyckats och han är
verkligen stolt över allt arbete
som medlemmarna lägger ner.
Han upplever att alla går åt
samma håll, samtidigt som
det finns plats för olika tankar
och tolkningar i det som
måste få vara var och ens
personliga tro.
Kanske har han inte nått hela
vägen när det gäller att sätta
sin prägel på församlingen
som evangelist.

Tommy menar att Myråskyrkan nog kan bli bättre på att
nå människor som fortfarande
tvivlar eller inte har någon
gudstro alls. Det skulle kunna
bli en uppgift för nästa pastor
Det skall bli spännande att se
vem det blir, säger Tommy,
som hoppas att församlingen
hittar någon som är helt olik
honom själv. Någon yngre blir
det ju per automatik, gärna en
kvinna, kanske också med små
barn. Det är inte dumt för en
pastor att befinna sig mitt i
livet och leva i samma vardag
som stora delar av församlingen.
Även om Tommy säkert också
i fortsättningen kommer att
hålla en och annan predikan i
Myråskyrkan, byter han och
Elisabeth nu församling och
återgår till Sjömarken. Det
känns naturligt, inte bara för att

det ligger närmare där de bor,
(de är ju numera Bollebygdsbor), utan också för att det kan
vara svårt att gå från pastor till
”vanlig” medlem. Nu blir han
istället kollega med den nya
pastorn, åtminstone så länge
han har kvar tjänsten i
Sjömarken.
Tommy återkommer gång på
gång under samtalet till sin roll
som evangelist. Det är något
som på inget sätt har att göra
med hans arbete som pastor.
Det är något som alltid finns,
och alltid kommer att finnas i
honom. Han kommer aldrig att
sluta berätta för andra om sin
tro; som evangelist kan man
aldrig gå i pension.
Jan Bennet

EN FÖRLORAD GENERATION?
Referat från Hela Människans regionstämma
2015 som ägde rum på Park Bio i Vara 25/4,
2015.
”En förlorad generation” är namnet på det mest
omfattande projekt, som Hela Människan har
arbetat med under de år som verksamheten varit
igång. Projektet riktar sig till den romska
ungdomsgruppen i Göteborg. Hela Människan fick
kännedom att många ungdomar ifrån ovanstående
grupp, hade allvarliga problem med missbruk och
ett utanförskap. Med hjälp av två romska bröder,
som är anställda i projektet, har arbetet inriktat sig
på kontaktskapande verksamhet där fysisk träning
har varit en metod att få kontakt. Ungdomarna har
bl.a. ”bussats” till en träningslokal i Göteborg.
Den andra delen i projektet handlar om översättning av informationsmaterial om droger på tre
olika romska dialekter. Under projekttiden har en
lämplig lokal sökts till ungdomarna. Efter stora
svårigheter verkar det som att lokalfrågan kommer
att lösas till slut med hjälp av Reningsborg, som är
en hjälporganisation på kristen grund.
Hela Människan, Västra Götaland är kyrkornas
gemensamma sociala och diakonala arbete, som
arbetar på kyrkornas uppdrag med samhällets
utsatta. Detta arbete är ett förebyggande,
behandlande och läkande arbete, som bedrivs
utifrån de lokala förutsättningar som finns på
orten. Genom dessa insatser formas livsmiljöer,
som motverkar social utslagning och leder bort
från beroende och isolering.
Hela Människan deltar i ett antal projekt även i
samverkan med andra aktörer. De stora och mest
kända verksamheterna är de lokala enheterna
(Riorna).

Stämman enades om att göra ett upprop. Tidigare
har Hela Människan Västra Götaland erhållit
organisationsbidrag från Folkhälsokommittén via
Länsnykterhetsförbundet. I år har detta bidrag
upphört, vilket kommer att orsaka en stor
pengabrist framgent. Endast projektbidrag erhålles
fortsättningsvis förutom de insamlingar, som görs i
kyrkorna. Medel söks även från stiftelser.
Endast Göteborgs stift ger en lite större summa
pengar. Tidigare har Skara och Värmlands stift
skänkt medel till verksamheten. Allt färre kollekter
tas in från Svenska Kyrkan och de traditionella
frikyrkorna bidrar inte med så mycket. Hela
Människans konsulenter behövs för att kunna
organisera och komma med projektidéer, stödja,
utbilda och utveckla befintlig personal.
Om inte finansieringen löses så har inte Hela
Människan i Västra Götaland någon framtid!
Det vore sorgligt, i denna tid, när verkligen alla
krafter behövs för att stödja de mest utsatta i
samhället.
Myråskyrkan kommer att göra två insamlingar i
samband med kyrkkaffe under året men du har
också möjlighet att sätta in pengar direkt på Hela
Människan Västra Götalands konto. Om du ska
fira din födelsedag och inte önskar några presenter,
är en gåva till Hela Människan Västra Götaland
välkommen. PG 23 74 73-4.
(Org nr 855 102-2471)
/Gull-Britt Byhlin/

Årets sommargudstjänster
tillsammans med Bodakyrkan
I år startar våra gemensamma sommargudstjänster med gudstjänst i Myråskyrkan
söndagen den 14 juni. Vi avslutar i
Bodakyrkan söndagen den 16 augusti.
Väl mött till gudstjänst i de båda kyrkorna!

Dagledigas sommarutflykt
Går i år till Botaniska trädgården i Göteborg. Vi samlas vid kyrkan klockan
9.00 onsdagen den 17 juni för avfärd mot Göteborg. I trädgården får vi
möjlighet till att promenera och njuta av växtligheten i en av europas största
botaniska trädgårdar. I trädgården finns också växthus som rymmer 4 000 olika
växtarter, bland annat Sveriges största samling av tropiska orkidéer, köttätande
växter och det sällsynta påsköträdet som är utdött i sin naturliga miljö.
Växthusen är indelade i 11 olika rum där det alltid finns något nytt att
upptäcka, allt från tropisk regnskog till kaktusar och andra suckulenter som
levande stenar.
Kaffe dricker vi tillsammans i Botaniskas paviljong. Vi avslutar dagen vid
Gunnebo slott där vi äter en god lunch tillsammans.

Gemensam städdag
Onsdagen den 26 augusti träffas vi i kyrkan kl 17.30 för att tillsammans hjälpas åt
att storstäda kyrksalen. Är vi många som hjälps åt blir allt mycket roligare och tar
mindre tid i anspråk. Väl mött till trevlig gemenskap i praktiskt arbete.

Församlingsläger
28 – 30 augusti
John Eidering, regionsamordnare
Equmenia Väst besöker oss under
lördagen.
Anmälan senast 14 augusti till
Anna-Karin Östling eller Gull-Britt Byhlin.
Närmare information kommer senare.

Lördagen den 12 september med start 9.30 – 11.30

Gudstjänster och samlingar
Juni
Söndagen den 7
Vårt dop, Joh 3:1-8
10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg
Sång: Birgit Hultgren

Söndagen den 26
Sanningens ande, Matt 7:15-21
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Eva-Britt Andreasson

Augusti
Torsdagen den 11
19.00 – 20.00 Bön
Söndagen den 14
Kallelse till Guds rike, Upp 19:5-9
10.00 Rebecka Benjaminsson Larsson
Sång: Elin Wikström och Stina Gral.
Församlingsmöte

Onsdagen den 17
09.00 Dagledigas sommarutflykt till
Botaniska trädgården, Göteborg
Söndgen den 21
Den Högstes profet, Luk 1:5-17
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Söndagen den 28
Att inte döma, Matt 7:1-5
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Birgitta Felle

Juli
Söndagen den 5
Sänd mig, Luk 5:1-11
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Söndagen den 12
Efterföljelse, Matt 5:20-26
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Birgit Hultgren
Söndagen den 19
Jesus förhärligad, Matt 17:1-8
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 2
Goda förvaltare, Matt 25:14-30
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Söndagen den 9
Nådens gåvor, Joh 15:1-9
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Johanna Tellbe
Söndagen den 16
Tro och liv, Luk 18:9-14
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Torsdagen den 20
19.00-20.00 Bön
Söndagen den 23
Friheten i Kristus, Mark 7:31-37
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Brämhults kyrka
Tommy Holmberg
Onsdagen den 26
17.30 Vi storstädar kyrksalen tillsammans
Fredagen den 28 – söndagen den 30
Församlingshelg på Bobergsgården, Falkenberg
med John Eidering

September
Torsdagen den 3
19.00-20.00 Bön
Söndagen den 6
Enheten i Kristus, Joh 17:9-11
10.00 Chatarina Lorin
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

Gudstjänster och samlingar
Lördagen den 12
9.30 – 11.30 Brämhultspromenaden
Söndagen den 13
Ett är nödvändigt, Matt 6:31-34
10.00 Anders Eliasson
Sång: August och Axel Petrén
Torsdagen den 17
19.00-20.00 Bön

Söndagen den 20
Döden och livet, Joh 11:28-44
10.00 Elisabeth Lewin
Sång: Catarina och Hans Erikssson
Tisdagen den 22
18.00-20-00 Handarbets- och stickcafé

Söndagen den 27
Rik inför Gud, Matt 6:19-24
10.00 Elin och Jonatan Andersson
Sång och musik: Maarit och Mika
Sauvolainen
Onsdagen den 23
10.00 Vi gästar dagledigsamlingen i
Sjömarkens Missionskyrka

Oktober
Söndagen den 4
Änglarna, Luk 10:17-20
10.00 Equmeniagudstjänst

Vi
Vii iMyråskyrkan
Myråskyrkanskall
skallgöra
göra
Jesus
känd,
trodd,
älskad
Jesus känd, trodd, älskadoch
och
efterföljd.
efterföljd.

Hönökonferensen 4 – 12 juli
www.honokonferensen.com

Övriga konferenser & musik
Nyhemsveckan 12 – 21 juni
www.nyhemsveckan.se

Torpkonferensen 15 – 21 juni
www.torpkonferensen.nu

Gullbrannafestivalen 2- 5 juli
Www.gullbrannafestivalen.se

Edsväraveckan 21 – 26 juli
www.slattmissionen.se

Gullbrannagården
www.gullbrannagarden.se

Tid
Detta begrepp tid har i alla tider fascinerat
människor, så även mig. Tid är något som vi alla
upplever men på så olika premisser och
subjektiva sätt. Tiden har också så många
dimensioner, vi kan se på begreppet ur så många
olika perspektiv. Kronos och Kairos - mätbar tid
och upplevd tid.
”Tiden är inget du kan göra upp med en gång för
alla” skriver Bodil Jönsson som har tänkt och
funderat mycket över vårt förhållande till tid. Är
tid en bristvara i vårt samhälle? Eller är det det
enda vi med säkerhet kan säga oss ha i överflöd?
Olika kulturer tycks se på detta på olika sätt. I
västerlandet har vi ont om tid, vi tycker att tiden
springer ifrån oss. Medan man i Afrika har gott
om denna vara och att tiden är det enda som
kommer till oss.
I västerlandet föredrar vi också rent filosofiskt
att se på tiden linjärt medan man i österländska
kulturer har en cirkulär bild av tidens gång. Själv
föredrar jag en förening av dessa två. År som
läggs till år plöjer fram som en skärningslinje
genom tiden.
I bibeln kan man läsa en hel del om tidens gång
och om människans och Guds förhållande till
denna. Det tycks som om det varit viktigt för
människans historia och förhållningssätt att
kunna relatera sig till tiden. Ibland tycks den mer
symbolisk och ibland mer dokumentär och
beskrivande. Som att tusen år för människan är
som en dag för Gud. Kanske är det enda sättet
för oss att skapa oss en bild av Guds storhet och
att hans perspektiv är så mycket vidare än våra.
Predikaren i Gamla testamentet har också en
längre utläggning om tidens vara och tingens
ordning. ”Allting har sin tid, och varje företag
under himlen har sin stund…” Pred. 3:1

Tiden relateras till en trygghetens ordning, står
för något beständigt. Så vill jag då avsluta mina
små tankar genom att citera Margareta Melin,
som fångar tidstankar på ett kärnfullt sätt. Kanske
med en uppmaning att leva i Guds eviga idag!
Lodrätt ner i tiden
skär evigheten,
och i skärningspunkten
där är nuet.
Där har människan sin plats.
Hon är ett tidens barn
med evigheten i sitt hjärta.
Margareta Melin
Ur ”Tiden kommer till oss”
Utgiven på Libris förlag

Vid pennan Jenny Petrén

Barnkör som sjunger på tre språk
Tolv helt nya sånger lyckades barnen lära sig under en lördag i mars när Myråskyrkan och
Immanuelskyrkan tillsammans ordnade en barnkördag under ledning av Helena Gatås och
Sara Engernäs Nyberg. Dessutom på tre språk: Svenska, engelska och teckenspråk!

Gud
Kaffe
Musik
Fotboll
=Angel
När jag träffade Angel Quisiguina i Myråskyrkan en måndagsförmiddag visste jag inte
att det dagen innan spelats El Classico där Barcelona slagit Real Madrid med 2-1.
Men det förklarade barcelonatröjan och blev början till en lång diskussion där Angel
berättade om hur olika samhällsklasser i Spanien håller på olika lag. Barcelona är helt
klart arbetarnas lag, menar han, ett lag som väldigt många även i Ecuador håller på.
Angel pratar gärna och mycket när vi kommer in
på saker som intresserar honom. Hans engelska
är inte helt lätt att förstå, men då och då lyckas
jag få honom att prata sakta, och då är det inga
större problem. När jag några veckor senare hör
honom berätta om sitt kaffeprojekt i Immanuelskyrkan tolkas han av Ester från församlingen och
då märks det att han verkligen brinner för den

Att även Gud har en stor plats i Angels liv är helt

ekologiska kaffeplantage hans hemförsamling

klart. När han lämnade Ecuador för sitt halvår i

driver.

Sverige sa han upp sitt arbete som ingenjör och var

Om det är lätt för Angel att prata om fotboll och

helt övertygad om att om han bara litade på Gud så

kaffe går det ännu lättare när vi kommer in på

skulle allt ordna sig. Vilket det också gjorde; under

musiken. Han är uppvuxen och döpt inom katol-

hans tid här har församlingens planer på att starta

ska kyrkan i Ecuador men han trivdes inte med

kaffeodling vuxit så mycket att han hoppas kunna

att han själv inte fick spela i kyrkan. Musiken har

arbeta som projektledare där.

en helt annan plats i den evangeliska församling

Under sin tid i Sverige har han, förutom några

han nu tillhör, där spelar han ofta gitarr.

veckors studier på Bromma Folkhögskola,

Angel med den halsduk han fick när
Angel
med den scouthalsduk
han fick
han
avtackades
i Immanuelskyrkan.

när han avtackades i Immanuelskyrkan
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från
församlingen
som tolkar.som tolkar.
Ester
från församlingen

delat sin tid mellan Immanuelskyrkan, Bodakyrkan och Myråskyrkan. I Myrås har han
främst varit med i ungdomsverksamheten.
Angel berättar att han är imponerad av allt
frivilligarbete han möter i Sverige; överallt
ställer församlingsmedlemmar upp vare sig
det gäller att koka kaffe, hålla gudstjänster,
städa eller laga fastigheterna. Så är det,
menar han, inte alls i Ecuador.
Nu har Angel återvänt hem till Jipijapa och
sin församling La Divina Gracia (Den Gudomliga Nåden). Angels tack till församlingen
som ni ser till höger sitter också på
Myråskyrkans anslagstavla.
Jan Bennet

Fotogruppens
årliga resa,
i år till
Varberg med
omnejd
bjuder på
mycket kust,
fågel och
växlande
väder.

Tornfalk

Till vår överraskning var det Körhelg i Varberg som
beräknade samla tusen körsångare. Vi besökte
Apelvikshöjds kyrka där tre körer hade var sitt pass
om en halvtimma.
Därefter begav vi oss till det rätt så välfyllda torget i
Varberg där samtliga körer hade en konsert tillsammans under ledning av Anders Berglund och där
även operasångaren Rickard Söderberg talade och
sjöng.

Åkulla
bokskog
bjuder oss på
sin allra
skiraste
grönska där
den medhavda
matsäcken
smakar alldeles
förträffligt.
Men en dag i
skogen kräver
även sin lunch i
naturen, den
här gången på
Öströö
fårfarm.

Världsarvet
Grimmetons
radiostation
med dess långvågssändare
som blev upptagen på
världsarvslistan med
anledning av att den
ursprungliga utrustningen
är ett exceptionellt välbevarat exempel av
kommunikationsteknologins utveckling
fick även det ett besök av
oss.

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 fk – 2
Måndagar
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson

0704 – 14 96 14

Equmenias medlemsavgift är 200 kr/år
Equmenias plusgiro 26 45 06 – 7
17.30 -19.00
0739 - 96 70 26

Upptäckar- och äventyrsscout
Från årskurs 3
Måndagar
18.00 – 20.00
Kontaktperson:
Niklas Svedberg
0705 - 95 85 08
Tonår
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar
Kontaktpersoner:
Elin Johansson

Ordförande
Mattias Andreasson
033 – 41 21 94
0705 – 32 59 38
mademattias@gmail.com

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

19.00 – 22.00
0704 - 14 96 14

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.

