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församlingsblad.
Därför tar jag gärna mot bidrag i
olika former.
Text och bild skickar du till
gbg.gustavsson@gmail.com
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lördagen den 16 maj.
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Likt vårdagssol i morgonglöd....
Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står,
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.
Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark,
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.
Snart alla ängar står i skrud,
och skogen kläder sig som brud,
när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkets liv, i kyrkans famn,
till alla själars fromma.

N F S Gruntvig
Psalmer & Sånger nr 198
utgiven på Libris förlag

Vår
Dagen är disig. Solen orkar inte lysa genom
molnen. Det är råkallt och en lugn bris tränger
igenom mina kläder. Jag ryser, fryser där jag
går mot huvudingången på sjukhuset. In i
värmen, in till rehabträning.
Efter träningen kommer jag ut i friska luften
igen. Plötsligt förnimmer jag en aning vår i
luften. Det är inte mindre kallt, solen lyser inte
tydligare genom molnen. Den råkalla luften är
densamma som innan jag gick in.
Ändå, något har förändrats. Efter att funderat
en stund inser jag att det är jag som förändrats.

Min inställning eller tolkning av verkligheten
har ändrats. Kanske för att jag orkade mer
under träningen än jag väntat mig. Kanske för
att jag mår bättre efter träningen än innan.
Jag tror att det är samma sak med livet. Den vår, vi
ibland väntar på, blir tydlig först när vi tolkar livet
i ljuset av Jesus. När bibeln blir viktigare än
morgonens TV eller Boråstidning, då är det lättare
att ana en vår i Guds rike. Jag tror att den våren är
närmre idag än den var för tretton år sedan då jag
kom till församlingen. Jag anar en väckelse runt
hörnet. Därför ber jag till Gud att vi skall vara
beredda när den kommer…..
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

Antar du utmaningen
att läsa Bibeln varje dag ?
Konferens FÖRNYA – FÖRDJUPA
Region väst inbjuder dig till en konferens som är
fördelad över 4 lördagar under 4 terminer med
4 olika teman och förlagd till två platser. Vi hoppas
och tror att denna konferens ska fungera som en
uppmuntran och utmaning för våra församlingar,
ledare och medlemmar. Vi tror också att det ska få
stärka gemenskapen, hjälpa oss att ta sikte, generera
glädje och förväntan på vad Gud vill göra genom sin
församling i vår region i vår tid.
Tanken är att ni gärna kommer flera från er församling,
låter er inspireras, uppmuntras, förnyas och fördjupas i
tron och lärjungaskap.
Målet är att vi som församlingar ska stärkas, utmanas,
förnyas och fördjupas i vårt uppdrag.
Uppdraget är att vi ska leva och förverkliga den vision
som är Equmeniakyrkans ”Vi vill vara en kyrka för
hela livet där mötet med Jesus Kristus förändrar mig,
dig och världen.”
Startskottet för konferensen är lördagen den
11 april i Nimbuskyrkan på Öckerö.

Under parollen "Anta
utmaningen att läsa
Bibeln varje dag" vill
Svenska Bibelsällskapet år 2015
samla så många som
möjligt och hjälpa
dem att bli dagliga
bibelläsare.
Bibeln är tillgänglig
för de allra flesta,
men läsandet av
Bibeln står inte i
proportion till
ägandet.
Svenska Bibelsällskapet har funnits i 200 år och
planerar för olika festligheter under jubileumsåret
2015. Satsningen ”anta utmaningen” kommer att
löpa som en röd tråd genom hela året.
Att öppna Bibeln och läsa den kan vara som att
koppla upp sig mot Gud. Det finns mycket att
hämta.
Läs vidare på www.antautmaningen.se, där du bl a
finner olika bibelläsningplaner. Läs även hemsidan
www.svenskabibelsallskapet.se

Skapelse på väg
Vårens slingrande grusväg
leder mig sakta fram
till det återupprättade livet.
Fortsättningen kommer att ske fördelade på ytterligare
tre lördagar
Lördagen den 7 november på Mössebergsgården i
Falköping.
Lördagen den 2 april 2016 Nimbuskyrkan Öckerö
Lördagen den 12 november 2016 på Mössebergsgården i Falköping.
Teman för de olika samlingarna är;
11 april 2015
- ”Att lyssna till vad Gud säger idag
7 november 2015 ”Att lära känna sina gåvor och sin
kallelse”
2 april 2016
- ”Att gå från vision till handling”
12 november 2016
- ”Att dela evangelium”
Se vidare på:
http://equmeniakyrkan.se/regionvast/fornya-fordjupa/

Omgiven och hänförd
av nyvaknad natur
berörs jag varsamt
av livets ljumma vind
till växande tro
på skapelsens styrka och framtid.
Vårens sagolika blomsterväg
söker sig trevande fram
genom livets gröna färgskala.
Lövträdens svällande knoppar
berättar med övertygelse
om skapelse på väg.
Markens gräs och örter
vidrör mina försiktiga steg
och sjunger sin sång
om växande glädje.
Kjell Bohlin
ur ”skapelse på väg”
Utgiven på Oscar music

Välkommen till equmenias Vårbasar måndagen den 16 mars kl 18.00 –
19.30
Det kommer bl a att finnas chokladhjul och lotterier av olika slag. Här finns också möjlighet att utmana
varandra på någon ”minutenaktivitet”. Som traditionen bjuder kommer det också att serveras våfflor.
Vid frågor kontakta Elin Johansson 0704-14 96 14 eller Ellinor Andreasson på 0739-96 70 26.

Städdag 23 april
Torsdagen den 23 april träffas vi i kyrkan kl 17.30 för att tillsammans hjälpas åt att
göra vårfint i trädgården runt kyrkan. Är vi många som hjälps åt blir allt så mycket
roligare och tar mindre tid i anspråk. Väl mött till trevlig gemenskap i praktiskt arbete.

Att notera i almanackan
Församlingsläger
28 – 30 augusti

Gudstjänster och samlingar
Mars
Söndagen den 1
Den kämpande tron, Matt 15:21-28
10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg
Musik: August Petrén
Torsdagen den 5
19.00 – 20.00 Bön

Lördagen den 21
10.00 Barnkördag tillsammans med distriktet
17.00 Minikonsert med barnkör (v g se sid 10)
Söndagen den 22
Guds mäktiga verk, Luk 1:26-38
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Catarina Hernström
Benjaminsson

Lördagen den 7
09.00 Frukostsamling
med Liselotte J Andersson

Tisdagen den 24
18.00-20.00 Handarbets- & Stickcafé

17.00 Kvällsgudstjänst med
Liselotte J Anderson

Söndagen den 29
Vägen till korset, Joh 12:1-16
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Eva-Britt Andréasson

Söndagen den 8
Kampen om ondskan, Luk 11:14-26
10.00 Liselotte J Andersson
Sång: Johanna Tellbe
Insamling till Pastors- och
Diakonutbildning
Tisdagen den 10
18.00 – 20.00 Handarbets- & Stickcafé
Torsdagen den 12
15.00 Ekumenisk Dagledigträff
i Lutherska M issionskyrkan
”15 år med Jesus”
Elisabeth Sandlund, författare
och opinionsredaktör på tidningen
Dagen.
Söndagen den 15
10.00 Livets bröd, Joh 6:1-15
Harald Eidering
Sång: Myrås Gospel

April
Skärtorsdagen den 2
Det nya förbundet,Joh 13:1-17
19.00 Getsemandestund med nattvard
Tommy Holmberg
Långfredagen den 3
Korset, Joh 19:17-37
10.00 Tommy Holmberg
Påskdagen den 5
Kristus är uppstånden, Joh 20:1-18
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Kören
Tisdagen den 7
18.00 – 20.00 Handarbets- & Stickcafé

Måndagen den 16
18.00-19.30 Equmenias Vårbasar

Söndagen den 12
Påskens vittnen, Joh 21:1-14
10.00 Tommy Holmberg
Fördjupningsgudstjänst

Torsdagen den 19
19.00 – 20.00 Bön

Torsdagen den 16
19.00 – 20.00 Bön

Gudstjänster och samlingar
Söndagen den 19
Den gode herden, Joh 10:1-10
10.00 Iréne Mållberg
Sång: Lisbeth Pevny

Söndagen den 17
Hjälparen kommer, Joh 15:26-16:4
10.00 Gull-Britt Byhlin
Sång: Birgit Hultgren

Tisdagen den 21
15.00 Dagledigträff
Lars-Gunnar Dahlqvist och Bosse
Persson sjunger och berättar om
Lina Sandell och hennes sånger

Söndagen den 24
Den helige Anden, Joh 14:25-29
11.00 Ekumenisk gudstjänst på Stora Torget
Sång: Ekumenisk kör
Musik: Borås Brassband
Arrangör: BER -Borås Ekumeniska Råd

18.00 – 20.00 Handarbets- & Stickcafé
Torsdagen den 23
17.30 Vi gör vårfint på kyrktomten
Söndagen den 26
Vägen till livet, Joh 16:16-22
10.00 Anders Eliasson
Sång: Johanna Tellbe
Insamling till nationellt arbete

Maj
Söndagen den 3
Att växa i tro, Joh 16:5-11
10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg
Sång: Myrås Gospel

Tisdagen den 26
15.00 Dagledigträff,
Peter Nordén sjunger mormors
Läsarsånger

Torsdagen den 28
19.00 – 20.00 Bön

Söndagen den 31
Gud – Fader, Son och Ande, Matt 11:25-27
10.00 Högtidsgudstjänst med avtackning
av Tommy Holmberg
Sång: Kören

Juni
Tisdagen den 5
18.00-20.00 Handarbets- & Stickcafé

Söndagen den 10
Bönen, Luk 18:1-8
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Ellionor och Mattias
Andreasson

Söndagen den 7
Vårt dop, Joh 3:1-8
10.00 Nattvardsgudstjänst
Tommy Holmberg
Sång: Birgitta Felle

Bön för Borås

Tycker du om att sjunga?

Sista söndagen varje månad samlas vi
kl 18.00 – 19.30 för att be för vår stad.

..då har du möjlighet att få göra det i;

Platsen varierar
månad för månad
du hittar det på
www.alskaboras.se

Kören som övar måndagar i jämn vecka
Kl 19.30 – 21.00
Gospelkören som övar tisdagar i jämn
vecka kl 19.00 – 21.00

Vinterhamn, vinterhamn ...
…här kan jag hämta styrka, du ger mig skydd och
sinnesfrid” Med de orden började en sång som för
mig var helt ny och som sjöngs under julsångernas
kväll. Vilken underbar strof, att man under vintern
får lägga till i en hamn för att söka skydd och vila
under den mörka och kalla delen av året. Att låta
själen gå i vintervila och världen bli lite mindre
omkring oss.
Att vi krymper vår tillvaro något under
vinterhalvåret både när det gäller sinnesintryck,
sociala kontakter och dygnsrytm är vi ofta inte
medvetna om förrän våren kommer och själen slår
upp sina portar. Allt som var omöjligt blir plötsligt
möjligt, allt som kändes svårt blir plötsligt enkelt.
Vi vidgar vår värld, våra perspektiv och flyttar på
horisonten, i alla fall symboliskt

I bibeln finns berättelsen om fröet som måste
ligga i jorden och hämta kraft och styrka för att
kunna gro. Jag tror att det är samma sak för oss.
Vi behöver vår vila för att kunna blomma. Vi
behöver en trygg hamn för att kunna segla ut.
Därför behöver vi växlingarna mellan
vinterhalvår och sommarhalvår, mellan dag och
natt, mellan vila och arbete men också när det
gäller tro.
Allting har sin tid. Och nu vill jag ligga som en
liten båt, i en trygg vinterhamn och hämta styrka
inför den kommande våren. Tack Elin och Stina
för sången som ni framförde. Och för alla som
behöver lyssna till den igen är den skriven av
Benny Andersson och framförd av Helen
Sjöholm och går lätt att hitta på Spotify.
Jenny Petrén

Saknar du kontanter
till kyrkfikat ?
NU kan du swisha
över din betalning
till församlingens
konto.

Insamling till internationellt arbete
Insamlingen till det internationella arbetet i
Equmeniakyrkan som vi hade i mitten av januari
inbringade ca 7 500 kr. Söndagen innan samlade vi
in 2 050 kr för att finansiera tågbiljetter till Älvdalen
för de båda volontärerna Steven från Kina och Angel
från Equador som sedan i slutet av november månad
finns i Immanuelskyrkan, Bodakyrkan och Myråskyrkan.
Den totala insamlingssumman för år 2014 avseende
både yttre- och inre mission inbringade 37 750 kr.
Här följer ett reportage från missionsfältet i Equador.
Stor fest när ny skolsal invigdes
I det lilla samhället Cuarto Lote på Andernas
sluttningar i norra Ecuador ligger skolan Francisco
Aigaje. Det är en skola som har grundats och byggts
av Förbundskyrkan i Ecuador. Idag är skolan
halvstatlig, vilket betyder att en del av lärarna får
sina löner från staten och att staten bidrar med
skoluniformer och material till alla elever.

Barn i årskurs 2 återberättar en saga om en mus och ett lejon.

Equmeniakyrkan ger kontinuerligt ekonomiskt stöd
till två lärarlöner och enstaka stöd till specifika
insatser som behövs. Nu senaste har det handlat om
en större skolsal på våning 2. Den kan användas för
undervisning, men allra helst vill lärarna att den
används till storsamlingar för eleverna och för
föräldramöten och kurser.

Lärarna i skolan Francisco
Aigaje på skolgården.
I bakgrunden skymtar den
nya skolsalen på övervåningen.

En dag i november 2014 besökte jag skolan
Francisco Aigaje. Jag visste att skolsalen på övervåningen var färdigbyggd och såg fram emot att se
den. Det jag inte visste var att den skulle invigas just
den dagen som jag besökte skolan. Invigningen var
en stor fest som inleddes med att eleverna och
lärarna sjöng Ecuadors nationalsång på kichwa.
Efter det dansade en grupp flickor flera typiska
danser, elevrådets ordförande höll tal och ytterligare
fler personer.

Precis innan invigningen kom det en bil med barn,
vuxna, skolmaterial och möbler. Utbildningsministeriet tog nyligen beslutat att stänga den lilla skolan
i grannbyn Tercer Lote och att eleverna och läraren
ska bli en del av skolan Francisco Aigaje. Nu när
skolan växer så behövs det ännu fler skolsalar och
skolans rektor och lärare drömmer om att bygga två
skolsalar till ovanpå de nuvarande skolsalarna.
Precis innan det att jag
skulle lämna skolan
kommer en pojke från
årskurs 2 springande till
mig: ”Fru Urika, de här
blommorna är till alla i
ditt land som tänker på
oss!”.
Till alla er som ber för och
bidrar ekonomiskt till skolan
Francisco Aigaje och till andra
skolor som Förbundskyrkan
driver i Ecuador, ett stort tack!
/Ulrika Morazán
Equmeniakyrkans samordnare Latinamerika

Livs kompis Valle Valross har sin favoritplats på
stranden. På Strandliv handlar det både om att njuta
av vinden och vågornas skvalp, men även om att
upptäcka vad som gömmer sig under ytan. Här
hjälper vi Valle och hans land- och vattenlevande
kompisar med spännande utmaningar.
Valle Valross är en av Livs kompisar, vilka är hennes
övriga kompisar? Ser ut att vara en igelkott, en man
med ett gott hjärta, eller? Kanske en säl eller är det
Karlsson på taket med propeller på ryggen? - Jaa..
den som åker med får se....
Du kan följa lägerförberedelserna på
www.livat2015.se

Till sommaren blir det ett scoutläger utöver det
vanliga. Det första i sitt slag då det är ett läger för alla
scouter i västra Sverige med deltagare från alla olika
organisationer. Det betyder att Equmeniascouter
möter scouter från nykterhetsorganisationer, Svenska
scouter, KFUK-KFUM och FA-scouter. Alla dessa är
numera direktanslutna till riksorganisationen
Scouterna och kallas numera bara för scouter.
Lägret hålls under tiden 28 juni – 4 juli på
scouternas lägergård Lysestrand utanför Lysekil.
Programmet på lägret vänder sig till Upptäckarscouter och uppåt. Spårare är välkomna från
onsdag eftermiddag, och har program torsdag och
fredag.
På lägret kommer du att
träffa Liv och hennes
kompisar och följa med
dem på en spännande
resa i gränslandet mellan
fantasi och verklighet.
Liv är en helt vanlig scout som
i sin ryggsäck samlar kunskap
och erfarenheter. Hon tycker om att vara ute i
naturen och hitta på äventyr, men även att spela
Tv-spel. Liv står för karaktären Livsstil.

Lördag 21 mars blir det en heldag med barnsång.
Plats: Myråskyrkan i Brämhult. Alla barn i åldern
7-12 år inbjuds att vara med – från hela vårt
equmeniadistrikt – Sjuhärad, Hökerum, Ulricehamn
och Timmele.
Vi får besök av körledarna Helena Gatås från Siene
och Sara Engernäs Nyberg från Vårgårda.
Dagen avslutas med en konsert där vi sjunger sånger
som barnen lärt sig under dagen. Arrangör för den
här dagen är Myråskyrkan, Immanuelskyrkan och
studieförbundet Bilda.

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
Tommy Holmberg

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

Konfirmationsundervisning
För mer information kontakta
Tommy Holmberg 0736-26 64 10
tommyholmberg3@gmail.com

19.00 – 22.00
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.

