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” … Den väg du skall vandra”
”Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du
skall vandra. Jag vill giva dig råd och låta mitt öga
vaka över dig.”
Ps 32:8
Mästare där sanden ännu är varm
av dina steg
vill jag sätta ner mina fötter,
jag vet inget annat sätt
att vara alldeles säker
om riktningen
ändå är det svårt alla dessa skyltar och signaler
dessa vägmärken och högtalare
Mästare – jag ber
gör mig döv och blind för deras rop
så jag inte plötsligt märker
att sanden är kall och utan spår
där jag går
lär mig förstå
att ingenting annat än
bundenheten till Dig själv
gör mig fri från
människors krav och anspråk
Fri - att älska det rena i det grumliga
- att tjäna i omedvetenhet
och glädjas i bedrövelse
gode Mästare samla mina viljor och intressen
i Din kärleks brännpunkt
där jag kan vara alldeles viss om
att jag är Din
och att dagen skall komma då
spåren upphör
inte för att du blivit otålig
och dragit ifrån
utan för att du stannat
Du har vänt Dig om
Dina ögon ropar ”kom”
Dina ögon...
och jag skall se Ditt ansikte
utan att dö...
Efter en sång av Lina Sandell
”Jag vill följa dig, o Jesus”

Eva Magnusson
Ur boken I det grumliga
utgiven på Libris förlag 1982

”Mellan hägg och syren”

Uttrycket härstammar enligt tradition från en
skomakare som i försommartid satte upp en skylt
med texten ”Stängt mellan hägg och syren”.
Kanske hade han inte möjlighet till längre ledighet
och semesterstängt, kanske ville han njuta av den
mest grönskande tiden i naturen. Det är nu det
händer – våren har smygstartat med tussilago,
krokusar och så småningom vitsippor. Träden
börjar grönska och sedan – ungefär när häggen
börjar blomma - efter lite värme och lite regn
exploderar plötsligt naturen! Allt är skirt grönt,
fåglarna kvittrar och den ljuvliga syrenen blommar.
Det fantastiska är att det inte är slut där – när
syrenen blommat över slår schersminen snart ut
(åtminstone i min trädgård) och under hela
sommaren avlöser blommorna varandra. Visst är
det en ljuvlig tid på året vi är inne i!
För mig går tankarna då lätt till Jesu Bergspredikan
och Matt. 6:25–34, med överskriften Gör er inga
bekymmer. ”Se på ängens liljor, hur de växer.
(v.28) och lite senare ”Gör er därför inga
bekymmer för morgondagen. Den får själv bära
sina bekymmer.” (v.34). När Gud kan skapa något
så underbart, som både är vackert att njuta av och
noga uttänkt. En skapelse som år efter år föds på
nytt. Ja, då kan vi lita på att han tar hand om dig
och mig också.
Den väl uttänkta skapelsen vi ser omkring oss
vittnar om Guds välvilja till det han har skapat.

Och till det han har skapat hör vi människor –
problemet är att vi kanske inte alltid vill höra dit.
Hur kan vi annars förklara att vi går ifrån det som
är Guds vilja, med oss och med våra liv? Hur
förklarar vi att vi väljer annat före honom som
sätter oss först?
”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så
skall ni få allt det andra också.” (v.33) Det löftet
har vi. Innan vi försöker själva. Innan vi försöker
hitta en egen lösning. Innan vi går iväg på egen
hand. Det löftet vi har är att vi först får söka Guds
rike – ett erbjudande och en uppmaning, inte ett
måste eller ett tvång. Att söka Guds rike, Guds
vilja, och få allt det andra – allt vi behöver. Att som
ängens liljor och himlens fåglar inte behöva
bekymra oss. Lättare sagt än gjort – för många kan
livet kännas fyllt av bekymmer. Små vardagliga
bekymmer eller stora ångestfyllda bekymmer. Oro
och ängslan som skymmer sikten – som gör att vi
varken ser det vackra i naturen omkring oss eller
det vackra som Gud vill ge oss. Om vi först söker
Guds rike är vi inte ensamma med våra bekymmer.
De kanske inte försvinner, men vi har någon att
dela dem med och vi får hjälp att bära dem.
Även om perioden mellan hägg och syren har
passerat finns det fortfarande mycket att njuta av i
naturen. Låt morgondagen bära sina bekymmer och
gläds över sommaren runt omkring.
Med önskan om en skön och välsignad sommar!
Rebecka B. Larsson

BORÅSMÖTET 2016
23 – 24 SEPTEMBER

Gerard Willemsen
Equmeniakyrkan

Andreas & AnnaCarin Abrahamsson
Donsö Missionsförsamling

Emma & Samuel Gunnarsson
Missionärer

Elnur Jabiyev
Turkic Belt Ministries

Varför skall vi tända på mission?
Vi lever i en tid då religionen får stå i skottgluggen för mycket. Här hemma kan vi både känna av
ett erkännande genom det sociala engagemang som kyrkan visar men också ett stort ifrågasättande. Vad är mission? Varför är det kanske viktigare än någonsin att misssionera? Varför
”Tänd på misssion” just nu? Kom till Borås för att reflektera, diskutera och inspireras!

PROGRAM BORÅSMÖTET 2016

Fredagen den 23 september
18.00 Inspirationskväll om missionen i Europa & Turkbältet/Centralasien
Bodakyrkan, Milstensgatan 6 (föranmälan krävs ej för detta möte)
Vad gör Equmeniakyrkan i Europa & Centralasien? Ta del av arbetet i bl a Spanien, Ryssland och
den kommande satsningen i Turkbältesländerna där den kristna närvaron är mycket svag.
Lördagen den 24 september
09.00 Registrering, Immanuelskyrkan, Sturegatan 45
10.00 Inledning kring årets tema ”Tänd på mission”, Immanuelskyrkan, Sturegatan 45
10.15 Varför mission? Gerhard Willemsen, internationell koordinator, Equmeniakyrkan
* hur väcka kallelsen för mission?
* utmaningar och möjligheter för Equmeniakyrkans mission
* vilka medarbetare behövs i framtiden?
11.00 Missionär – det coolaste jobbet i världen! Emma & Samuel Gunnarsson
Tidigare missionärer i Equador. Medverkade i tv-serien ”Familjer på äventyr”
* varför blev vi missionärer?

* vad innebär det att vara missionär?

* varför inte DU?

11.45 Paus
12.00 Mission bland muslimer, Elnur Jabiyev
Pastor, Turkic Belt Ministries, f d Generalsekreterare i Baptistunionen i Azerbajdzjan
* min väg från muslimsk skriftlärd till pastor
* hur skall man som kristen förhålla sig till islam?
* hur nå muslimer med evangelium?
12.45 Lunch
13.45 Vad är mission idag för unga människor i våra församlingar?
AnnaCarin & Andreas Abrahamsson, Donsö Missionsförsamling & Apg29
* vad är mission idag för unga människor, i tanke och praktik?
* vilka positiva tendenser kan vi se – vilka är utmaningarna?
* hur blir mission levande och något självklart igen i våra församlingar?
14.30 Samtal om dagens ämnen i grupper
15.45 Paneldiskussion kring ”Tänd på mission",
Moderator för samtalet, Anders Marklund från Equmenia Väst och Alpha Sverige.
* hur når vi nya arbetare för missionen?
* vad innebär det att vara missionär i framtiden?
* hur intresserar vi fler församlingar och medlemmar att understödja internationellt arbete?
* var sker framtidens mission? Behövs nya missionsfält?
* onådda folk – vilken vision har vi?

Anmälan
senast
Deltagaravgift, inkl mat lördag: Vuxen 250 kr - Student 150 kr - Barn under 15 år 50 kr 16 sept
16.45 Avslutning

Arrangörer:

17.00 Hemfärd

Tillsammansläger 2 – 4 september
Hej!
Hoppas ni har det bra! Kanske ni, liksom jag, börjar se fram emot en härlig sommar och en skön ledighet!
Den 2-4 september kommer vi att ha ett Tillsammansläger på Getterögården i Varberg! Det finns gott om
sovplatser och för den som hellre sover i egen husvagn kommer det att finnas möjlighet till husvagnsplatser.

Vi uppskattar om du/ni vill hjälpa till med att baka matpajer till fredagen, eller matbröd eller kaka/fika till
något annat tillfälle under helgen. Anmäl dig till Ellinor (se uppgifter nedan) och gärna vad du kan tänka dig
att bidra med.
Vi tror det kommer att bli en toppenhelg med en härlig gemenskap och trevliga samtal och aktiviteter för alla
åldrar!
Anmälan gör du gärna så snart som möjligt, både när det gäller bakning och deltagande på lägret,
men senast 14/8, till Ellinor Andreasson. Skicka din anmälan antingen på mejl till 78ellis@gmail.com eller
ring/sms:a till 0739-967026.
OBS! Glöm inte att meddela eventuella allergier.
Prata gärna med någon i planeringsteamet om du funderar på något. Teamet består av Ellinor Andreasson,
Stig Arvidsson, Harald & Lena Finlöf, Annakarin Östling och Rebecka Benjaminsson Larsson.
Betalar gör du till bankgiro 146-9196 och märker betalningen med ”Församlingsläger” och namn/familj.
Kostnad: 600 kr/vuxen, 300 kr/barn med ett maxbelopp på 1 600 kr per familj.
Ha det fint!
Hälsningar från planeringsteamet genom Ellinor Andreasson

Årets sommargudstjänster
tillsammans med Bodakyrkan
I år startar våra gemensamma sommargudstjänster med gudstjänst i Myråskyrkan
söndagen den 12 juni. Vi avslutar i
Bodakyrkan söndagen den 14 augusti.
Väl mött till gudstjänst i de båda
kyrkorna!

Utflykt igen för daglediga
Välkommen att följa med på vår utflykt tisdagen den 14 juni.
Den går i år till Åsle Tå:s backstugeby. Vi samlas vid
Myråskyrkan och avresan blir kl 9.00. Först ett uppehåll för fika
i Basta kvarn, Blidsberg (40 kr – var och en betalar). Sen
fortsätter vi förbi Falköping mot Åsle Tå:s museum (inträde 40
kr). Vi har beställt guide och det blir intressant. Ca 12.30 får vi
njuta av buffè (155 kr) i restaurangen. Senare besök i Åsle Tå:s
kyrka, nära restaurangen. Resa: 50 kr i någon annans bil. Vi
hoppas på en trevlig dag! Anmälan senast den 11 juni till
Irène tel 033-248051 eller Gunvor tel 033-410194
Irène Wiryth

Önskesångsgudstjänst
Söndag 9 oktober kommer gudstjänsten att återigen formas
utifrån de sånger vi gärna sjunger eller lyssnar till. Vilken sång
vill du ha med i den gudstjänsten? Har du en sång på
CD/Spotify som du vill att vi lyssnar till i gudstjänsten? Vill
du att vi sjunger din favoritpsalm? Vill du sjunga en sång för
oss eller vill du höra någon annan sjunga en speciell sång? Om
du också vill säga något och dela med dig av ett vittnesbörd i
anslutning till din sång är det mer än välkommet. Tillsammans
gör vi en gudstjänst fylld av sång och musik!
Meddela Rebecka dina önskemål i god tid före gudstjänsten.
Rebecka

Konfirmation
Vi vill erbjuda konfirmationsläsning i
Myråskyrkan nästa läsår. I slutet av maj hade
vi en informationsträff för tänkbara
konfirmander och vi väntar nu på anmälningar
för att se om det blir en konfirmationsgrupp
eller inte. Har du frågor eller vet någon som är
intresserad – kontakta Elin eller Rebecka.
Rebecka

Gudstjänster och samlingar
Juni

Juli

Torsdagen den 2
19.00 – 20.00 Bön

Söndagen den 3
Efterföljelse, Ev Matt 16:24-27,
GT Am 7:10-15, Ep 1 Tess 2:1-8
10.00 Nattvardsgudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 5
Kallelsen till Guds rike, Ev Joh 1:35-46,
GT 5 Mos 7:6-9, Ep Rom 8:28-30,
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Birgit Hultgren

Söndagen den 12
Förlorad och återfunnen, Ev Luk 15:8-10
GT Jes 51:1-3, Ep Ef 2:1-10,
10.00 Gudstjänst tillsammans med
Bodakyrkan
Rebecka B Larsson
Sång: Arvid, Olivia och Elvira
Andreasson

Tisdagen den 14
09.00 Dagledigas sommarutflykt till
Åsle Tås Backstugeby och Åsle
Tås kyrka. V g se separat notis

Söndagen den 19
Att inte döma, Ev Joh 8:1-11, GT Sak 7:8-10,
Ep Rom 14:11-14
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 26
Den högstes profet, Ev Luk 1:57-66 ,
GT Jer 22:1-4, Ep Apg 13:16-25
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Mika och Maarit Sauvolainen

Söndagen den 10
Jesus förhärligad, Ev Mark 9:1-13,
GT 2 Mos 34:27-35, Ep 2 Kor 3:9-18
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 17
Sanningens ande, Ev Matt 7:22-29,
GT Ords 7:1-3, Ep 1 Kor 3:10-15
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 24
Goda förvaltare, Ev Luk 12:42-48,
GT Ords 3:27-32, Ep Ef 4:20-28
10.00 Hans Dahlgren
Sång: Birigit Hultgren

Söndagen den 31
Nådens gåvor, Ev Matt 18:18-22,
GT 2 Mos 19:3-8, Ep Rom 12:3-8
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Augusti
Söndagen den 7
Tro och liv, Ev Matt 21:28-31,
GT Am 5:21-24, Ep Rom 7:14-25
10.00 Maarit Sauvolainen
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

Söndagen den 14
Friheten i Kristus, Ev Luk 13:10-17 ,
GT Jes 38:1-6, Ep Rom 8:18-23
10.00 Gudstjänst Bodakyrkan

Gudstjänster och samlingar
Söndagen den 21
Medmänniskan, Ev Matt 5:38-48,
GT 5 Mos 15:7-11, Ep Rom 13:8-10
10.00 Ekumenisk Nattvardsgudstjänst
tillsammans med Svenska kyrkan
Jan-Åke Carlsson
Sång: Elin Wikström och Stina Gral
Torsdagen den 25
19.00 - 20.00 Bön

Söndagen den 28
Enheten i Kristus, Ev Luk 22:24-27,
GT Jes 11:10-13, Ep Fil 2:1-5
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Myrås Gospel

Söndagen den 25
Att lyssna i tro, Ev Mark 10:17-27
GT 5 Mos 30:11-16, Ep Jak 2:8-13
10.00 Gerard Willemsen
Internationell koordinator i Equmeniakyrkan

Sång: Birgitta Felle
Tisdagen den 27
18.00 – 20.00 Stickcafé

Oktober
Söndagen den 2
Änglarna, Ev 18:7-10
GT Dan 10:15-19, Ep Apg 12:6-17
10.00 Equmeniagudstjänst
Rebecka B Larsson

September
Fredagen den 2 – söndagen den 4
Församlingsläger på Getterögården, Varberg
Torsdag den 8
19.00 - 20.00 Bön
Söndagen den 11
Döden och livet, Ev Luk 7:11-17,
GT 1 Kung 17:17-24, Ep Upp 2:8-11
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Kören
Söndagen den 18
Rik inför Gud, Ev Luk 12:13-21,
GT Pred 12:13-21, Ep 1 Tim 6:7-11
10.00 Rebecka B Larsson
Bibelutdelning till konfirmander
Musik August och Axel Petrén
Torsdagen den 22
14.30 Dagledigsamling
utfärd till Equmeniakyrkan i Vesene
med avresa från Myråskyrkan
Kl 13.30
19.00-20.00 Bön

Torsdagen den 6
19.00 – 20.00 Bön

Söndagen den 9
Lovsång, Ev Matt 15:29-31
GT Jer 31:3-6, Ep Upp 4:8-11
10.00 Önskesångsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Tisdagen den 11
18.00 – 20.00 Stickcafé

Måndagar
19.30 – 21.00 Kören övar jämn vecka
Onsdagar
10.00 Herrpromenad med fikastund
19.00-21.00 Myrås Gospel övar varje vecka
Torsdagar
10.00 Dampromenad med fikastund
Visst uppehåll görs under sommarmånaderna

”

Har vi plats för
alla? Kan efter en
söndagsgudstjänst
på Hyberg svara
nej, det har vi inte!

Plats för alla?
I vår församling vill vi skapa plats för alla, ge alla
möjlighet att delta i vår gemenskap. Har vi plats
för alla? Kan efter en söndagsgudstjänst på Hyberg
svara nej, det har vi inte!
Bilen är parkerad och där möter jag en av alla
entusiastiska ledare, ganska snart fick jag reda på
att han inte fått plats i gemenskapen… När det på
lördagskvällen var dags att krypa ner i sovsäcken
finns det inte plats i något av vindskydden, så han
får åka hem och sova i sin säng! Visst är det
fantastiskt att ett equmenia som till och från haft
lite få deltagare, helt plötsligt har vuxit så en hajk
fyller alla vindskydden. Tankar funnits i huvudet
om hur blir det med equmenia framöver. Ska vi, i
konkurrens med alla andra aktiviteter, klara av att
nå ut till barn och unga så vi kan hålla igång
verksamheten?
Ibland kan samma tankar finnas kring våra
församlingar, när allt fler församlingar ser
svårigheter med att få engagemang och i stället för
att växa minskar antalet medlemmar över tid. Låt
då den förändringen som nu syns i vår ungdomsverksamhet vara ett positivt tecken på möjligheter.
Vi är en livskraftig församling, där vi gång på gång
hjälpts åt att lyfta församlingen vidare och klara
kommande utmaningar.

”

Sommaren står för dörren och vi splittras lite
under en tid, församlingens arbete går ner på
sparlåga. Vill uppmana alla att hjälpa till med att
tänka på vår församling även under sommaren.
Under sommar månaderna vet vi att offrandet går
ner lite, hjälps vi åt så klarar vi av sommaren utan
att tappa allt för mycket. Vår goda ekonomi är en
av grunderna så vi kan satsa framåt och bygga
vidare på vår verksamhet och utveckla vårt
arbete.
Efter sommaren hoppas jag på ett härligt
församlingsläger där vi får starta upp inför hösten,
bygga på vår gemenskap och tillsammans få
näring till vår tro. Tag chansen att vara med, det
är vi tillsammans som gör vår församling.
Tänk den dagen vi som församling upplever
samma sak som equmenia, vi har inte plats för
alla gudstjänstbesökare. Den söndagen ska jag
vända hem med glädje fira gudstjänst hemma,
precis som scoutledare med gott humör fick avstå
vindskyddsnatten!
Önskar alla en riktigt skön sommar!
Urban Petrén

Känslan av sammanhang
Vindstilla dagar när jag ligger i min säng om kvällen
med fönstret på glänt, kan jag svagt förnimma
utropen från centralstationen. Pling, plång, tåg från
Göteborg mot Alvesta- Kalmar kommer snart in på
spår tre. Som ett luftburet budskap om vägar ut i
livet. För att påminna mig om att jag inte är en ö,
isolerad från omvärlden utan en del av ett större
sammanhang. Jag hänger ihop med resten av
världen. Från min position löper vägar ut till alla
destinationer. Jag kan ta mig vart jag vill.
Tänk så långa räls, så många vägar, så vindlande
stigar det finns att färdas. Broar som byggs mellan
olika platser i mitt liv, broar mellan olika människor.
Allt hänger samman. Om jag förstår min position
och känner att min tillvaro är hanterbar kommer
känslan av meningsfullhet. Jag är en del av något
stort, något utöver min fattningsförmåga, en del av
Guds sammanhang.
Jenny Petrén
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Arvid tog med ”plattan” för att ha full koll
på de olika stegen i målandet

Barn och ungdomar på Badoskdag
i Myråskyrkan
Brutalt Allround Drama Och Skapande i Kristus,
blev inte så brutalt eftersom alla enades om att
måla, dramatisera och sjunga.
Här skapas ”Fun
watercolor pencil art”
i tre steg med hjälp av
flytande tippex,
vattenfärger och watercolor pensils.
Eftersom det måste
torka mellan de olika
stegen i målandet så
hinns det också med
fikapaus och senare
lunch.
I en längre paus övas
sånger inför söndagens
gudstjänst där även
barnen har en egen
ljudtekniker.

Så var det söndag
och Gudstjänst där
barnen bjuder på
både sång, drama
och vi får se de
konstverk som de
målat under lördagens aktiviteter.

Dramat ”Gåvan”
ville säga oss att
Gud delar livet med
oss och utrustar oss
utifrån vår
personlighet. Han
vill att vi ser och
förstår hans gåva till
just mig så att jag
kan använda den i
min vardag till
glädje för mig själva
och andra.

Vilka härliga
konstverk
barnen gjort,
nästan så man
hade velat vara
med och pröva
på tekniken...

Årets Brämhultspromenad
En småkylig vårdag i april var det åter
dags för Brämhultspromenaden.
En lördagsförmiddag som trots kylan
samlade ca 230-250 startande till en
promenad fylld med tipsfrågor och
stationer med praktiska moment att lösa.
De flesta av stationerna speglas i
uppslagets bilder.
Stationer som innebar bl a att kasta lina,
uppskatta en minut, bygga en legomodell,
slå spik i en bräda med hjälp av en ihålig
”hammare”. Och inte att förglömma
barnens höjdpunkt – linbanan, där det inte
bara gäller att ha roligt i åkandet. För att
få poäng måste man nämligen träffa en
hink som står ett antal meter under linbanan med den boll som man har mellan
fötterna under luftfärden. Inte så lätt att
träffa rätt, men ROLIGT.
Här råder koncentration..
Hur lång är egentligen en minut?

Hur träffar man spiken när ”hammaren”
bara har en ”anslagsyta” på ca 3 mm i
yttercirkeln?

Inte heller så lätt att förflytta sig när man bara har en
träplatta var och inte får trampa vid sidan om... här gäller
maximalt samarbete.

OJ, det var ingen stor legomodell, här gäller att memorera
färg, form och plats..... inte så enkelt, så många vändor till
modellen blev det och ett antal rätt placerade legobitar blev
det också.
Spill inte, spill inte...
Vi behöver alla droppar
vi kan få för att samla så
mycket vatten som
möjligt... för så höga
poäng som möjligt
Niklas har ”kaffehurran” på
sedan en bra stund för att
bjuda de kaffesugna på
riktigt kokkaffe.

Väl kommen till
torget kröntes
promenaden med
olika former av
fika som lät sig
väl smakas.

vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap
och erbjuder därför verksamhet av olika slag för olika åldrar.
Söndagskola
Från 4 år och uppåt
Söndagar 10.00
Kontaktperson:
Elin Johansson

0704 – 14 96 14

Spårarscout
Årskurs fk – 2
Måndagar
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson

17.30 -19.00

Scout
Årskurs 3Måndagar
Kontaktperson:
Niklas Svedberg

18.00 – 20.00

Tonår
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar
Kontaktpersoner:
Elin Johansson

19.00 – 22.00

0739 - 96 70 26

0705 - 95 85 08

0704 - 14 96 14

Innebandy
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar
17.00 – 18.30
Lokal: Myråshallen
Kontaktperson:
Mattias Andreasson 0705-32 59 38
Ordförande
Mattias Andreasson
033 – 41 21 94
0705 – 32 59 38
mademattias@gmail.com

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

På
http://myraskyrkan.se/equmenia.html
hittar du bl a gruppernas terminsprogram

Vad är Equmenia?
Hur skulle du beskriva dina syskon? Du skulle förstås kunna berätta hur många de är och var de bor. Du skulle
kanske också berätta om saker ni gör tillsammans. Kanske skulle du berätta om saker som ni inte är överens om.
Så är det med Equmenia också.
Equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbete inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konkret runt 450
föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.
Equmenia finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle
kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med kristna runt
om i världen, att vi ordnar större mötesplatser runt om i landet och att vi samlas en gång varje år för att gemensamt
fatta beslut om vad vi vill göra kommande år. Genom Equmenia byter vi också erfarenheter som gör att scouter och
körer, tonårssamlingar och idrottsgrupper, söndagsskola och studentarbete får fortsätta att utvecklas år från år.
Men även om vi är glada över varandra är vi inte överens om allt. Vi är trots allt syskon. Grunden för det vi gör är
vår pappa, tron på Gud. Men att vara kristen är inget krav för att vara med. Och vi som kallar oss kristna, vi
uttrycker den tron väldigt olika. Och det är som det ska. Genom våra olikheter tror vi att vi bättre speglar den Gud
som alltid är större, och närmare, än någon av oss kan förstå.

