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Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.
Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.
Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.
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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
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blad är lördagen den
23 september
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Kärleksakrobaterna
I KVÄLL ÄR det tornsvalorna som får mig att hissna. Med
dödsförakt kastar de sig ned från höga höjder, nuddar vattenytan,
tvärvänder, åker slalom mellan buskagen – och så blixtsnabbt upp
igen under molntaket. Plötsligt ser jag hur en av fåglarna åker
berg och dalbana på ryggen på en annan, under extatiska skrin.
Vad händer? Älskog, förstås. Kärlek på hög nivå.
Bägge makarna ruvar äggen och matas av sin partner ungefär en
gång i halvtimmen. Om matningen uteblir i brist på flygfän blir
den ruvande otålig och ger sig ut på egen jakt. Fostren därinne
under skalen skruvar då ner sin ämnesomsättning och kan på så
sätt klara flera timmars avkylning.
De framkläckta ungarna besitter också en enastående förmåga till
anpassning. Vanligtvis får de en tugga mat – med uppemot
åttahundra insekter! - var fyrtiofemte minut. Men vid dåligt väder
gömmer sig insekterna under bladen och då kan det gå timmar
mellan matpassen.
I extrema fall måste tornsvaleföräldrarna flyga iväg tiotals mil för
att hitta föda. Men ungarna överlever. Termostaten i mellanhjärnan kopplas ur, kroppstemperaturen sjunker, fåglarna blir
växelvarma. Och går ned i koma – allt för att spara på krafterna.
Den energi som alstras i kroppen används för att hålla hjärta och
njurar igång, medan tillväxten av dun och fjädrar får vänta tills
det finns mat igen.
Svalorna skänker nerv och dramatik åt sommarlandskapet.
Stefan Edman
ur boken Förundran
utgiven på Verbum
”Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och
ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
Matt 6:26

Känn ingen oro och tappa inte
modet
Det är alltid en härlig känsla att vara framme vid målet.
Ibland är det bara glädje och lyckorus, ibland är det
också uppblandat med ett visst vemod. När jag nu snart
är framme vid det här målet är det mest en känsla av
lättnad. Målet det handlar om för mig den här gången
är att mina studier vid THS snart är avklarade.
I december 2011 blev jag antagen som pastorskandidat
och fick också veta vilken omfattning av studier om
förväntades av mig. Då kändes de studierna som ett
oöverstigligt berg! Inte på grund av själva studierna
först och främst, utan på grund av att jag bor i
Borgstena, två mil norr om Borås, och dryga 40 mil
från Teologiska Högskolan i Stockholm. Jag kunde inte
då se att det skulle vara genomförbart med studier där
på plats. Det som blev tydligt för mig var att ta ett steg
i taget – de första terminerna handlade om nätbaserade
distansstudier och det upplevde jag ändå rimligt att
klara av.
Under hela vägen fram till målet har Jesu ord från Joh.
14:27 burit mig ”Frid lämnar jag kvar åt er, min

frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa inte modet.” Jag har ofta
fått de orden till mig – i min bön, i min tanke och från

min pappa som svar när jag skickat iväg ett sms med ”Be
för mig, nu är det för mycket.” Stundtals har det känts
som att det (nästan) varit för mycket. De där
distansstudierna klarades av och då kom nästa berg –
studier på halvfart på plats på THS. Halvtidsstudier i
Bromma, kombinerat med heltidsjobb i Borås och två
relativt små barn (och en man) i Borgstena. Hur skulle
det överhuvudtaget kunna gå? Känn ingen oro och tappa
inte modet.
Därför är det framför allt en känsla av lättnad nu när jag
snart är framme vid målet. En känsla av lättnad för att det
snart är över. En härlig känsla av att snart vara klar med
det här oöverstigliga berget. Men en sak vet jag och det
är att det kommer att komma fler berg, det är sådant livet
är. Vad det här berget dock har lärt mig är att jag
verkligen kan lita på Jesu ord ”Känn ingen oro och

tappa inte modet.”
Med önskan om en fridfull och välsignad sommar!

Rebecka Benjaminsson Larsson

Gemensam bönekalender

Skiss av
Christina Elg

Måndag

Barn om ungdomsarbetet i Equmenia

Tisdag

Dagledigträffar & stickcafét

Onsdag

Husförsamlingarna

Torsdag

Barnfamiljerna i församlingen

Fredag

Tonåringarna samt konfirmander

Lördag

Församlingens ledning, arbete och utveckling

Söndag

Församlingens medlemmar och vänner

Väckelse i Bulgarien – Sverige nästa?
Det är förunderligt hur spännande och roligt det är att
gå till en arbetsplats när man inte längre behöver det.
Jag har förmånen att efter min pensionering få arbeta
med fantastiska ungdomar som flytt till Sverige från
Afghanistan och från andra krigsdrabbade länder.
Dessa ungdomar har lärt mig mycket och jag är så
glad att jag kan få ge lite kärlek och omsorg tillbaka.
Inte nog med att jag får jobba med så "goa" ungdomar så har jag också många trevliga och intressanta
arbetskamrater. I Myråskyrkan har Ola, en av mina
kollegor, medverkat i några gudstjänster genom sin
sång och musik. Nu har turen kommit till en annan
arbetskamrat, Ned Modesha, som kommer från
Bulgarien och har fått vara med om väckelsen i
Bulgarien efter kommunismens fall. Här nedan
berättar han om sig själv och sin kallelse.
Neds resa med Gud
Ned Modesha började sin resa med Gud redan som
barn då han bland annat upplevde Guds mirakulösa
kraft till helande. När han var 14 år anslöt han sig till
en hemlig bönegrupp i dåvarande kommuniststyrda
Bulgarien. Redan vid första samlingen blev han till
sin egen stora förvåning kraftigt uppfylld av den
helige Ande och profeterade och lade händerna på
sjuka som blev helade på plats. Gud förmedlade
bland annat, genom en profetia den natten, att
väckelse kommer bryta fram och att evangeliet
kommer att predikas öppet på gator, torg och stora
arenor över hela landet. Detta var juli 1989 och vid
den tiden lät det ordet helt omöjligt att uppfyllas
eftersom det kommunistiska partiet hade styrt landet
med järngrepp under 45 år.
Tillsammans med några andra ungdomar bestämde de
sig för att tro på den profetian och under fyrtio dagar
med början från den natten, fastade och bad de
tillsammans. Ordet spreds och varje natt kom fler och
fler för att ansluta sig till de hemliga
bönesamlingarna. Många fick profetiska tilltal,
kunskapens ord och upplevde helande och befrielse.
Ledarskapet i den dåvarande lokala församlingen som
Ned och hans familj var medlemmar i fick höra talas
om dessa samlingar och började frukta att
myndigheterna skulle komma och stänga ner
församlingen och att förföljelse skulle bryta ut.
Därför kallade man in Ned inför äldstebröderna,
diakonerna och församlingens ledning där man
anklagade honom för att tala ord som inte kommer
från Gud och att liknande profetior om sådana
radikala förändringar i landet var omöjliga att slå in.
Om dessa samlingar skulle fortsätta så skulle det
enligt dem bara leda till stora problem för de kristna

och inte leda till något positivt. Man enades om att
dessa tilltal inte kunde vara ifrån Gud, men man
kunde inte förklara de helanden som hade tagit plats
under dessa bönesamlingar.
Uppmuntrad av sina föräldrar fortsatte Ned tro på
profetian och att hålla bönesamlingar i privata
bostäder. Det var under denna tid som Ned fick ta
emot kallelse från Gud till att tjäna honom. Bara
fyra månader efter dessa händelser, den 10:e
november 1989 föll Berlinmuren. Plötsligt var alla
dessa ”omöjliga” profetior möjliga. Den vintern
organiserade Ned den första gatuevangelisationen i
sin stad tillsammans med sin familj och några
vänner. Den var inte annonserad men hundratals
människor stannade och lyssnade trots det kalla
vädret. Evangeliet predikades för första gången på
öppet torg i den staden. Den dagen föddes den första
församlingen som Ned varit med om att starta.
De följande åren bröt en stor väckelse fram genom
landet. Ned hade ett eget evangelisationsteam och de
reste runt på många platser i landet och ett flertal
församlingar startades i sydöstra delen av landet.
Under dessa år av frihet kom tusentals till tro och
helanden och mirakler var mycket vanliga. Man
skulle kunna beskriva väckelsen som en fortsättning av apostlagärningarna. Folk samlades på
stora sportarenor, eller på gator och torg i de mindre
städerna, många f.d. kommunistlokaler förvandlades också till kyrkor. Gamla kyrkobyggnader som
varit stängda under decennier öppnades på nytt.
1993 fick Ned ett ord från Gud om att utvidga

arbetet genom att nå ut till folkgrupper av annan
etnicitet och religion i sydöstra Bulgarien. Till en
början verkade det vara stängt och deras insatser gav
nästan inga resultat. Ned och hans team fortsatte
trofast och hålla flera möten varje vecka och efter
tre år bröt väckelse ut på en liten ort bland etniska
turkbulgarer. Flera ungdomar blev frälsta och blev
brinnande för Gud, trotsade all förföljelse och
började tjäna Jesus. Resultatet blev ett flertal
församlingar i regionen med barn- och
ungdomsarbeten och socialt/biståndsarbete.
I takt med att arbetet växte var Ned och hans
medarbetare tvungna att hålla många möten varje
vecka, en period fick Ned hålla i 14 gudstjänster
varje vecka. Eftersom utbildning och träning av nya
ledare inte gick tillräckligt snabbt, bestämde Ned
och hans nyblivna svenska fästmö, att starta en
sommar-missionsskola där elever kunde tränas
teoretiskt på förmiddagarna och få praktisera på
missionsfältet direkt på eftermiddagarna.

Elever skickades från församlingar i hela landet. Det
var underbart att de följande åren bevittna hur dessa
elever blev inhemska missionärer som med enkla
medel kunde nå ut till platser både inom Bulgarien
och utomlands.
Under 2000-talet började Ned bli mer aktiv internationellt, och efter att ha fått en vision gällande
Sverige bestämde sig han och hans fru för att flytta
till Sverige. I nuläget bor Ned och hans fru och fyra
barn i Ulricehamn där Ned arbetar som
socialarbetare i kommunen, men är aktivt
involverad på sin fritid med både mission och
förkunnande. Han tror att Gud har förberett en
mäktig väckelse för Sverige och därför arbetar han
outtröttligt med att uppmuntra de kristna i landet att
närma sig Gud, tro på hans ord och förvänta sig
hans mirakulösa vidrörande.
/Gull-Britt Byhlin/
Ned kommer till Myråskyrkan söndagen den
23 juli då han både sjunger och predikar.

…Och sanningen skall göra er fria! (Joh 8:32)
Vem kan göra anspråk på sanningen? Och hur tungt
väger ett ord som sanning i en värld där människor
är beredda att avstå från sina demokratiska rättigheter för populistiska ledare som presenterar sina
åsikter som sanningar eller hänvisar till alternativa
fakta.
Stefan Eklund, chefredaktör på Borås tidning, talar
om en allt tydligare polarisering när det gäller
anspråk på sanningen. Å ena sidan kan vem som
helst leverera en nyhet, samtidigt som källhänvisning och källkritik blir allt viktigare. Kanske just
därför. Vem kan vi lita på? Vad har sanningssägaren
för motiv?
Finns det överhuvudtaget en universell sanning? En
sanning som är blid och rättvis? Eller är det så att
sanningen är mer subjektiv än vi kan föreställa oss. I
en roman av Stefan Einhorn ”Änglarnas svar” får
man följa en historia som utspelar sig mellan ett
antal människor. När man som läsare tror att man
har bilden klar för sig får man samma berättelse ur
en annan persons perspektiv, och

sanningen ställs på sin spets. Sedan ytterligare en
och ännu en. Som om alla människorna vore
pusselbitar i ett livspussel. Varje människa talar sin
sanning och inte förrän man länkat samman alla
pusselbitarna ser man bilden klar.
Min övertygelse är att man måste vända sig inåt.
Att vara sann innebär att handla i förenlighet med
det rätta, med sin övertygelse och sin tro. Att vara
sann är att vara uppriktig gentemot sig själv men
också att vara lyhörd och förstående av andra
människors uppfattningar och bild av verkligheten.
Att tillåta sina känslor, att bejaka livets upp och
nergångar och att se sig själv i förlåtandets ljus, för
att vi är just bara människor. Att vara sann människa innebär att vara människa i sanning. … och
sanningen skall göra oss fria!
”Två sanningar närmar sig varann, en kommer
inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man
en chans att få se sig själv.” (T. Tranströmer)
Jenny Petrén

Tillsammansläger
Den 25-27 augusti kommer vi att ha ett Tillsammansläger på Bobergsgården utanför Falkenberg! Det finns
gott om sovplatser och för den som hellre sover i egen husvagn kommer det att finnas möjlighet till
husvagnsplatser.

Vi kommer under lördagen att gästas av Andreas Abrahamsson (han var och talade hos oss när vi hade Julfest
med missionstema i januari i år)!
För övrigt kommer det vara en del andra gemensamma aktiviteter och det kommer finnas tid för att samtala
och ha en skön stund tillsammans med övriga i församlingen!
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!
Det är lika bra att anmäla sig med en gång, både när det gäller bakning och deltagande på lägret! Skicka din
anmälan gärna innan semestern, men senast 7/8, till Ellinor Andreasson. Skicka din anmälan antingen på
mejl till: 78ellis@gmail.com eller ring/sms:a till 0739-96 70 26.
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 du märker betalningen med ”Församlingsläger” och namn/familj.
Kostnad: 700 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 i Bodakyrkan söndagen den
18 juni och avslutas i Myråskyrkan
söndagen den 6 augusti.
Väl mött till gudstjänst i de båda
kyrkorna!

Gudstjänst i Hönökonferensens anda
Söndag 9 juli blir det inte någon vanlig gudstjänst i Myråskyrkan. Då kommer vi att fira gudstjänst
tillsammans med dem som samlas i tältet på Hönö för Hönökonferensens avslutningsgudstjänst.
Vi i Myråskyrkan följer den gudstjänsten live, via deras sändning på internet. Välkommen till en
gudstjänst, om än inte på Hönö så i varje fall tillsammans med Hönökonferensen!

Frukostsamling 23 september
Lördag 23 september kl. 9 möts vi till en frukostsamling i Myråskyrkan. Då får vi besök av Hans
Jansson, pastor och föreståndare i Kungsportskyrkan,
Huskvarna.
Vi börjar med att äta frukost tillsammans och sedan får
vi lyssna till Hans, som talar utifrån temat ”Inför livets
andra halvlek”. Det också är titeln på en bok han skrivit,
som handlar om
”Precis som en fotbollsmatch skulle man kunna dela in
våra liv i två halvlekar. Livets första halvlek är viktig,
för den skapar förutsättningarna för den andra
halvleken. Men den andra halvleken är livsviktig, för det
är den som avgör hela matchen.”

Gudstjänster och samlingar
Juni
Torsdagen den 1
19.00-20.00 Bön

Söndagen den 23
Efterföljelse, Ev Luk 9:51-62,
GT 1 Kung 19:19-21, Ep 1 Kor 9:19-26
10.00 Ned Modesha predikar och sjunger

Söndagen den 4 (Pingstdagen)
Andens vind över världen, Ev Joh 12:44-50
GT Jes 44:1-8, Ep Apg 2:36-41
11.00 Ekumenisk gudstjänst på Stora torget
Rebecka B Larsson predikar

Söndagen den 30
Jesus förhärligad, Luk 9:28-36,
GT 2 Mos 40:34-38, Ep Upp 1:9-18
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 11
Gud – Fader, Son och Ande, Ev Joh 11:18-27,
GT 1 Mos 18:1-8, Ep Apg 4:5-12
10.00 Konfirmationsgudstjänst med
nattvard
Rebecka B Larsson, Elin Johansson
Sång och musik: August o Axel Petrén

Augusti

Söndagen den 18
Vårt dop, Ev Matt 3:11-12, GT 1 Mos 7:11-23,
Ep Apg 8:26-39
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Söndagen den 25
Den Högstes profet, Ev Luk 1:67-80,
GT Jes 42:5-9, Ep Apg 10:37-38
10.00 Rebecka B Larsson

Juli
Söndagen den 2
Förlorad och återfunnen, Ev 15:11-32,
GT Jes 66:12-14, Ep 1 Petr 5:5-11
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Söndagen den 9
10.00 ”Gudstjänst i Hönökonferensens anda”
v g se info-ruta
Söndagen den 16
Sänd mig, Ev Mark 3:7-19, GT Jer 1:4-10
Ep Rom 16:1-7
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Söndagen den 6
Andlig klarsyn, Ev Matt 7:13-14, GT Jer 7:1-7,
Ep Rom 8:14-17
10.00 Sista sommargudstjänsten tillsammans
med Bodakyrkan
Chatarina Lorin
Sång: Birgitta Felle
Söndagen den 13
Goda förvaltare, Ev Luk 16:1-13, GT Am 8:4-7,
Ep 2 Tim 4:1-7
10.00 Tommy Holmberg
Sång: Arvid, Olivia och Elvira
Andreasson
Söndagen den 20
Nådens gåvor, Ev Luk 9:46-48,
GT Jos 24:16-18, Ep 1 Kor 12:4-11
11.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst i
Brämhults kyrka
Rebecka B Larsson
Torsdagen den 24
19.00 – 20.00 Bön
Fredagen den 25 – söndagen den 27
Församlingsläger på Bobergsgården
Torsdagen den 31
17.00 Vi hjälps åt att städa kyrksalen
Servering

Gudstjänster och samlingar
September

Oktober

Söndagen den 3
Friheten i Kristus, Ev Mark 2:23-28,
GT 2 Mos 23:10-12, Ep Gal 4:31- 5:6
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Hans och Catarina Eriksson

Söndagen den 1
Änglarna, Ev Joh 1:47-51,
GT 1 Mos 28:10-17, Ep Upp 5:11-14
10.00 Equmeniagudstjänst

Torsdagen den 7
19.00-20.00 Bön
Söndagen den 10
Medmänniskan, Ev Matt 7:12,
GT Jer 38:7-13, Ep Rom 12:16-21
10.00 Åke Andersson
Sång: Ellinor och Mattias
Andreasson
Fredagen den 15
12.00 Andakt med nattvard
Söndagen den 17
Enheten i Kristus, Ev Joh 17:18-23,
GT Am 9:11-15, Ep 1 Kor 1:10-13
10.00 Nattvardsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång: Birgit Hultgren
Tisdagen den 19
18.00-20.00 Stick- & handarbetscafé

.

Tisdagen den 3
18.00-20.00 Stick- & handarbetscafé
Torsdagen den 5
19.00-20.00 Bön
Söndagen den 8
Lovsång,Ev Luk 19:27-40, GT Vish 7:15-22,
(Jes 12:1-2), Ep Kol 3:16-17
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Kören
Fredagen den 13
12.00 Andakt med nattvard

Måndagar
19.30 – 21.00 Kören övar jämn vecka
Onsdagar
10.00 Herrpromenad med fikastund
19.00-21.00 Myrås Gospel övar varje vecka

Torsdagen den 21
19.00-20.00 Bön
Lördag den 23
09.00 Frukostsamling med Hans Jansson
Söndagen den 24
Ett är nödvändigt, Ev Luk 10:38-42,
GT 5 Mos 4:29-31, Ep Fil 4:10-13
10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Birgitta Felle
Tisdagen den 26
15.00 Dagledigträff i Ulricehamns Missionskyrka. Avresa 14.00 från Myråskyrkan

Torsdagar
10.00 Dampromenad med fikastund
Visst uppehåll görs under sommarmånaderna

En hälsning och en förfrågan från
Rios de Aqua Viva i Committé del
Pueblo
Pastorsparet Washington och Patricia från Ecuador,
som besökte vår församling för några år sedan, har
ställt en fråga till vår församling.
Som väl de flesta känner till, så tillhör Ecuador ett
av de fattigaste länderna i Sydamerika även om
förre presidenten Correra säger att han har lyft en
miljon människor över fattigdomsgränsen. Det finns
även stora sociala problem. Ecuador har inte de
sociala välfärdsskydd som finns i Sverige utan släkt
och vänner hjälps åt med de gamla och står också
för andra typer av insatser. Kyrkorna tar ett stort
ansvar. T ex församlingen i Committé del Pueblo
hade hjälpverksamhet för barn och ungdomar, när
jag var där, i form av gratis lunch efter skolan samt
hjälp med läxor och andra aktiviteter. Ibland kunde
barnens mammor komma och få ett mål mat mot att
de hjälpte till med disken. Ibland var lunchen det
första mål som barnen fick den aktuella dagen.
I Ecuador, som till största delen är ett katolsk land,
skrivs inte preventivmedel ut till kvinnor under 18
år, varvid många utsatta kvinnor hinner få både ett
och två barn innan 18-års ålder. Aborter är inte
heller tillåtna.
Inkomstmöjligheterna för outbildade kvinnor är
små. Många kvinnor går runt på gatorna och
försöker sälja frukt och andra förnödenheter ofta i
sällskap med sina små barn, som de bär på ryggen,
andra kvinnor prostituerar sig.
Nu arbetar Patricia med att försöka hjälpa dessa
prostituerade kvinnor, ett 140-tal. Kvinnorna är
tämligen unga och ibland har de barn. Arbetet sköts
av Patricia och en kvinna från en annan församling.
De kvinnor som Patricia kommer i kontakt med
undervisas av Patricia och hennes kollega i olika
ämnen för att kunna få en möjlighet att få arbete och
komma ur sin prostituering. De ger även annan
form av hjälp för att kvinnorna ska få ett värdigt liv.
Patricia har en universitetsutbildning.
Förutom detta behjärtansvärda arbete arbetar
Patricia även med att hjälpa de gamla, inte bara
inom sin församling, utan de tar sig an äldre och
handikappade personer i sin stad, så att de får komma ut på lite aktiviteter.
Patricia frågade för en dryg månad sedan om vår
kyrka ville stödja de projekt som Rios de Aqua Viva

arbetar med. Jag svarade henne att vår kyrka har ett
styrelsebeslut på att man inte hjälper människor
utanför de organiserade insamlingarna, som går till
Equmeniakyrkan
Jag har dock funderat på om det ändå inte skulle vara
möljligt att hjäpa. Om vi kunde bli några stycken i
församlingen, som kan lägga någon 100-lapp i
månaden till deras projekt eller vad man kan undvara
per månad under ett år, så borde vi kunna få ihop lite
pengar till deras viktiga arbete. Det finns möjlighet
att öppna ett bankkonto i Sverige, som Patricia kan
få tillträde till genom ett bankomatkort. ICA-konto
har t ex inga kostnader för uttag utomlands utan
endast en månadskostnad på 25 kr i månaden. Kostnaden är annars 150 kr om man skickar pengar från
sin bank till en bank utanför Europa, vilket inte
känns aktuellt.
Några 100-lappar i månaden utgör en stor skillnad
för Patricia och hennes arbete. Jämför med vad en
pastor tjänar i Ecuador, 350 – 500 dollar per månad.
Om du kan undvara lite pengar varje månad till
Patricias projekt inom sin kyrka, kontakta
Gull-Britt, tel 070-4546421 eller via mejl
gullbritt.byhlin@gmail.com
Gull-Britt Byhlin

Att inte räcka till

Vart tog tiden vägen? Visst är vi många som både
känner igen kommentaren och även använder den.
För många är det snart sommarlov. För en del
betyder det ett uppbrott från det som lite hör uppväxten till, det blir dags att ge sig mer ut i den stora
världen. För andra är det en tid då vi får chans att
njuta av sol och värme, kanske även en
avkopplande semester. Med oss ändrar också vår
församling sin skepnad nu under några månader, vi
splittras men om några månader strålar vi åter
samman i gemenskap där församlingslägret är ett
startskott för hösten.
Församlingen bygger på engagemang, församlingen är det vi gör den till. Uppgifterna är många, vi
delar dem efter bästa förmåga och bidrar med det
vi var och en kan. Att aktiviteterna minskar under
sommaren, gudstjänstbesökare minskar mm, är en
spegling av våra liv och prioriteringar under
sommaren. Vi har många behov, behov som måste
tillgodoses för att vi och våra nära ska trivas och
må väl, olika behov konkurrerar om vår uppmärksamhet, tid och pengar. Inte sällan är det svårt
att förena allt, svårt att hitta balansen; man vill
gärna så mycket.
Sett ur ett större perspektiv växer behoven och det
är lätt att känna sig otillräcklig, under 15 minuters
resa med tunnelbanan i Stockholm är det inte
ovanligt att mötas av både två och tre personer som
vandrar genom vagnen med en mugg och ber om
ett bidrag till mat och husrum. Utanför matbutiken
står Faktumförsäljaren tätt följd av insamlingsbössan från Rädda barnen. När alla behov, stora
som små, träffar i vardagen växer känslan av hopplöshet, oron för att varken göra rätt val eller
tillräckligt mycket.

Precis som vi, var och en, möts av alla behov så
möts även vår församling av detta. Hoppet och
önskan måste vara att vi som församling ska ha
förmåga att göra så mycket mer. Samtidigt måste
vi leva med insikten att vi inte kan räcka till över
allt, att vi måste prioritera och att vi som enskilda
medlemmar faktiskt är den resurs som avgör församlingens förmåga att vara delaktig.
Jag som människa måste leva med val; tid till
familj och nära, till församling eller andra uppgifter för att göra livet lite bättre för andra. Hur
ska jag fördela mina gåvor, vad kan och vill jag
avstå? Jag hoppas att sommaren ska vara en tid
för återhämtning, tid till att lite fundera vilket
hopp bär jag på och hur vill jag vara delaktig i att
forma min omgivning.
När vi ses i slutet av augusti på församlingslägret
och tänker ”Vart tog sommaren vägen?” hoppas
jag vi hittar en del av sommaren i vissheten i vad
som är just mitt hopp om framtiden och vad jag
vill ge den.
Urban Petrén

Sara Svensson om sin konfirmation

– Mitt liv har förändrats
Jag började inte i konfa för att jag ville bli
kristen, jag var nästan helt säker på att jag
inte skulle bli det och jag såg ingen anledning
med att bli det heller. Jag var där för alla
snälla och roliga kompisar. Men nu ett år
senare är det inte alls så...
Jag har växt upp i en familj som inte varit så
troende, vi gick till kyrkan på Julafton men
inget mer. När jag var elva år började jag i
Myråskyrkans scouter, det var Emma min
kompis (också en av konfirmanderna) som
ville att jag skulle följa med på scout. Jag
kände ganska direkt att detta var något för
mig, det var så otroligt kul!
Det var ganska många i scouterna som var
lika gamla som jag och ett par år senare när vi
var fjorton år, kom frågan om vi skulle
konfirmera oss. Jag kände att det var ganska
självklart, för jag ville verkligen umgås mer
med scoutkompisarna, men jag var lite osäker
på det här med kristendomen, trodde jag
verkligen på det?
Men hur som helst började jag, och det är
något jag aldrig kommer ångra! Bland det
första vi fick göra var att skriva ett brev till
sig själv, ett brev som vi skulle få öppna ett år
senare när vi var klara med konfirmationen.
Det var svårt att få ner alla mina tankar och
funderingar på ett enda papper, men försökte
så gott det gick, bland annat skrev jag "Jag
tror på min "egna" religon, men är öppen för
att ändra mig. För jag vet inte vad som
stämmer, jag tror bara."
I början var jag väldigt osäker. Jag förstod
inte alltid meningen med andakter eller
gudstjänster och tyckte för det mesta att de
var rätt tråkiga att gå på. Men efter mer och

mer tid, var det bara så kul. Och konfan i sig
helt fantastisk. Att få träffas och bara kunna
prata av sig. Man behöver inte direkt tänka på
vad man säger, för alla vet att det vi pratar om
det stannar där. Men också kändes det mer
och mer intressant med Gud. Vem var hen
egentligen? Och jag började känna att jag
faktiskt trodde på kristendomen, det stämde
in ganska bra på mig ändå.
Efter nästan ett halvår med "konfadagar" och
lite små läger, kändes det väldigt bra. Jag
trodde inte att jag skulle "förändras" mer och
bli ännu mer "troende". Men jag hade fel. Där
någonstans vid årsskiftet förändrades allt! Jag
var med om något helt fantastiskt något som
jag aldrig kommer glömma, något som
verkligen visade att Gud var på riktigt.
Jag hade mått dåligt ett rätt långt tag, jag hade
ont i magen. Det hade pågått nästan ett halvår
och jag började känna att det var nog. Jag
hade testat olika tabletter, testat att utesluta
gluten och laktos men inget hjälpte. Nu
började det bli väldigt jobbigt att gå runt med
magont i skolan och prestera på hög nivå. Så
jag passade på. På en av andakterna kunde
man få en bön av Rebecka.

Jag var nästan helt säker på att det inte skulle
funka, men vad kunde jag förlora, vad kunde
gå fel? Det värsta som skulle kunna hända är
att inget händer. Jag berättade för henne att
jag mådde dåligt och hon bad för mig. Det
var så kraftfullt, jag kunde inte stoppa
tårarna.
Efter ett par dagar blev jag påmind av någon
att testa en ny tablett som ingen trodde skulle
funka men det var ändå värt att testa. Tro det
eller ej så funkade det, och vi hittade inte
bara en sak som funka utan flera. Visst, man
kan tro att detta bara var en slump men allt
blev bara så enkelt efter den där bönen. Jag
kände i mig att detta inte var något vanligt,
det var speciellt. Något som inte bara händer.

Att under lägret i Borgstena kunna ta en seriös gruppbild
var helt omöjligt. Det får anstå till själva konfirmationen.

Det enda jag ångrar var att jag inte riktigt
litade på Gud, jag trodde inte att hen kunde
hjälpa mig, men efter det här kommer jag
alltid lita på Gud.
Och framförallt är jag en helt ny person nu
ett år senare. Till exempel har jag älskat
andakterna det senaste. Det är det bästa jag
vet och vill bara ha mer. Det är så mycket
känslor, så fantastiskt och så känslosamt.
Och Gudstjänsterna, allt som sägs är så
viktigt och lärorikt, allt är intressant. Jag har
börjat tänka på mer stora frågor som jag tror
är bra att prata om, frågor som jag aldrig
tänkt på innan.
Jag är så glad att jag kommer att konfirmera
mig, det var det här jag behövde. Mitt liv har
förändrats och jag kommer aldrig glömma
det här året. Och tack alla som har hjälpt till,
alla föräldrar som har skjutsat oss, alla som
har lagat ljuvlig mat till oss, tack Rebecka
och Elin och tack till våra faddrar.
Tack för ett superår allihopa!!
Sara

Träning inför konfirmandernas egen show i kyrkan.
Dagen före konfirmationen blir föräldrar och faddrar
bjudna på både mat och underhållning.

Ny gruppbild och mer om själva konfirmationen i nästa
församlingsblad.

Bildkavalkad från fotogruppen våren 2017

”från blåsippor till vattenklöver”
En ovanligt aktiv fotogrupp har
både följt vårens blommor under
några korta dagsturer och i fyra
dagar utforskat natur och kultur i
Småland.
I ett försök att föryngra gruppen var den
under delar av smålandsresan utökad med
två av Lena och Jans barnbarn, Tilde och
Rebecca.
Vi gör gärna fler försök med nya
medlemmar, tillfälliga eller permanenta,
unga eller gamla. Vi har alltid det väldigt
trevligt, även när vi inte fotograferar,
diskuterar bländare eller tittar på bilder.
Vi har hittat
blåsippor vid
Baktrågen i
Blidsberg och
fotograferat
påskliljor i
Fagerås.
Tuvullen och
vattenklövern
är från vår
smålandsresa.

Stora Nabban och Store Mosse var våra utgångspunkter i Småland.
Huset var perfekt att bo i, mossen gav oss en ovanlig natur att
fotografera. Vi kombinerade naturen med ett antal industrimuseum
i Gnosjöandans spår och Vandalorum i Värnamo där konsten
gjorde oss både förtjusta och förundrade.

St Nabban, huset där vi bodde allihop

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:
Gull-Britt Byhlin

033-23 01 06

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
Kontaktperson:
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. 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.

