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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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Årgång 43

Snöflingans viktiga roll
… Snöflingorna, vilka under de är! Förutom att de är vackra
fyller de en livsavgörande funktion när landskapet har krupit
under nollan. Det är just i gränszonen mellan plus- och minusgrader som snöflingan behövs för att skydda markens växtliv,
smågnagare, hönsfåglar och annat i vår natur. Exakt då blir
denna skönhet till – ett litet skapelseunder värt att begrunda och
fascineras över. Vet du att dessa små varelser har sex uddar med
60 graders vinkel mellan dem? Det är orsaken till att de har en
så bra isoleringseffekt och gör snötäcket luftigt och poröst.
Att det blir snö av regndropparna vid fryspunkten och inte
frusen is som det blir i våra vattensamlingar är för mig ett stort
under. Har du som jag reflekterat över det någon gång? Det
finns säkert vetenskapliga förklaringar till varför det är så, men
detta kan ändå inte ta bort Guds storhet och hur genomtänkt allt
är i minsta detalj. Tänk om det skulle ha regnat is vintern
igenom i stället. Allt skulle då ha blivit som en stor hal ismassa
som skulle vara omöjlig för oss och djuren att hantera. Det
skulle även vara omöjligt för djur och fåglar att tränga igenom
för att finna sin föda. Men nu är det inte så, utan regndropparna
blir mjuka formbara flingor som hjälper naturen till överlevnad
och blir till en varm rock för den. Flingor som försätter naturen
i en tids vila med förnyelse och fyller morgondagen med nytt
liv. Den reflekterar också ett vilsamt ljus till oss när det är som
mörkast under året – en skönhet och fridsamhet när allt är
vinterklätt.
Reine Jonsson
ur boken ”Skapelsenära”
utgiven på Bornelings förlag

Den som hittar sin plats…
”Den som hittar sin plats tar ingen annans” Så
lyder titeln på en av Tomas Sjödins böcker. En
titel som både väcker nyfikenhet och eftertanke.
En utmaning och en uppmaning!
Utmaningen innebär att finna sin plats i tillvaron, en livslång process som gång på gång
manar oss att leta efter vår rätta position. En
plats där vi kan komma till nytta, finna oss
själva, vara dem vi är ämnade att vara. I samklang med livet självt, när vi går i vår rätta takt
kan vi i korta ögonblick förnimma en stark
upplevelse av vårt ”sanna jag”.
Motsatsen är vilsenhet eller otillräcklighet, att
inte känna sig tillfreds i det sammanhang vi
ställs inför. Vi är alla begåvade men olika förmågor, rika på gåvor att dela med oss av. Men
när vi inte finner oss tillrätta i tillvaron kommer

de heller inte till sin rätt, blir inte synliga och
tydliga vare sig för oss själva eller andra.
”Om du inte vet vart du ska så spelar det heller
ingen roll vilken väg du tar” ett tankeväckande
citat ur Alice i Underlandet av Lewis Carrolls.
Och kanske är det så att vi hittar vår plats först
när vägen blir tydlig. Din plats är unik. Den kan
bara fyllas av dig. Uppmaningen i boktiteln
handlar om att vi inte kan kopiera varandra, inte
ersätta varandra, inte ta någon annans plats.
Att hitta sin plats är att hitta hem. Den kraft som
sätts i rörelse när rätt människa hamnar på rätt
plats liknar kraften i en förälskelse. Den vet
nästan ingen gräns skriver Tomas Sjödin. En
utmaning och en uppmaning. Tänk vilken
möjlighet!
Jenny Petrén

Gemensam bönekalender

Skiss av
Christina Elg

Måndag

Barn- och ungdomsarbetet i equmenia

Tisdag

Dagledigträffar och stickcafé

Onsdag

Husförsamlingar

Torsdag

Barnfamiljer i församlingen

Fredag

Tonåringar

Lördag

Församlingens ledning, arbete och
utveckling

Söndag

Församlingens medlemmar och vänner

”Det är inte en enmans-show
– Jag är medveten om att det finns
stora förväntningar på mig som ny
pastor. Men man kommer inte att få
en pastor som ensam gör jobbet, för
att församlingen bara ska kunna luta
sig tillbaka och titta på, säger Johanna Lindar. Snarare en pastor som
försöker att få med alla delar av församlingen.
Även om alla förväntningar från
olika delar av församlingen är viktiga, får jag inte glömma att jag också har ett uppdrag av Gud, menar
Johanna.
I bilen på väg ner till Alstermo funderar jag över
hur jag skall lägga upp samtalet, vilka frågor
församlingen förväntar sig att få svar på. Det visar
sig vara helt onödiga tankar. När jag väl träffar
Johanna tar hon snabbt över samtalet. Hon bjuder
på kaffe i en församlingsvåning som är förvånansvärt lik den i Myråskyrkan och känns helt trygg i
att berätta om sig själv och sina tankar. Det enda
hon är något irriterad över är min kamera. Något
jag hoppas hon inte är längre; själv är jag i alla fall
nöjd med bilderna.
Johanna säger att hon är ett klassiskt SMU-barn.
Uppvuxen på Kjesäters folkhögskola där båda
hennes föräldrar var lärare. Hela familjen var
aktiva i missionskyrkan med allt vad det innebar
av söndagsskola och ungdomsverksamhet. Hon
spelade mycket, bland annat piano, men det har
hon mer eller mindre lagt åt sidan som vuxen.
Efter gymnasiet åkte Johanna ett år som SMUvolontär till Kongo-Brazzaville, ett spännande år
där Johanna fick se, lära och växa på många olika
plan. Efter året som volontär visste Johanna inte
riktigt vad hon ville göra, men eftersom hon alltid
gillat språk och det var franska som gällde i Afrika
så läste hon ett år franska på universitetet i
Göteborg. Efter det började hon att arbeta inom
hemtjänsten. Även om hon trivdes med sitt jobb
och lärde sig massor under det året, funderade
Johanna samtidigt över om hon inte skulle prova
att arbeta som ungdomsledare. Det ledde till att
hon började i Immanuelskyrkan i Borås. Där blev
det två år med mest tonårsarbete.

Men, berättar Johanna, det blev också två år av
funderande på framtiden. Att bli pastor ingick inte
alls i hennes planer. Hon kunde inte se sig själv i
den rollen. Av någon anledning var hennes bild av
en pastor en äldre farbror. Detta trots att hon mött
många kvinnliga pastorer. När hon därför väl fick
en seriös fråga om varför hon inte sökte till pastorsutbildningen på THS, reagerade hon våldsamt.
Jag bröt nästan ihop, säger Johanna. Samtidigt förstod hon att hennes kraftiga reaktion måste bero på
något. Sedan gick det fort, hennes funderingar
slutade med en ansökan och bara några månader
senare hade hon börjat på pastorsutbildningen.
Inte nog med det, under åren i Borås hade Johanna
träffat John som arbetade som ungdomsledare i
Landvetter. Även han hade sökt till utbildningen
och nu hamnade de i samma klass!
Det blev fyra fantastiska år i Stockholm, där de
dessutom hann med både att gifta sig och arbeta
som sommarpastorer ihop. Nu arbetar de båda i
Småland, hon i Alstermo och John i Växjö. De bor
mitt i Johannas församling och har en dotter, Betty,
som är två år.
Efter fem och ett halvt år trivs de båda i sina
församlingar, men känner ändå att det är dags att
bryta upp. John har sex mil till arbetet och
dessutom drar den släkt de har i Göteborg. John
läser just nu till en master i teologi på deltid, men
är flexibel inför framtiden. Johanna säger att de har
mycket stöd i varandra och gillar att arbeta ihop.

att vara pastor”
Kanske kan det någon gång i framtiden leda till att
de delar på en tjänst eller arbetar i samma församling?
Att bo mitt i den församling hon arbetar i tycker
Johanna bara är positivt. Hon tycker om att träffa
folk även när hon handlar eller hämtar på dagis.
Samtidigt menar hon att det gäller att sätta
gränser. Idag händer det att hon åker till grannbyn
och handlar, för att få vara för sig själv. Att hitta
någonstans att bo i Brämhult är därför familjens
önskemål, även om det inte verkar så lätt att hitta
ett hus där.*
Johanna berättar att hon haft en gudstro sedan hon
var barn, men att hon i tonåren funderade på om
det bara var hennes föräldrars tro. Hon har ju
ingen frälsningsupplevelse, inget datum som så
många andra har. Alla måste någon gång ifrågasätta sin egen tro, ta fram sina tvivel, konfrontera
Gud. Hon är övertygad om att Gud tål det och
idag känner hon sig trygg i både var hon har sig
själv och var hon har Gud.
Mot slutet av vårt samtal återvänder Johanna till
vad som väntas av henne när hon kommer till
Myråskyrkan. Det har, berättar hon, uttryckts
önskemål om att det skall ligga mycket fokus på
själva gudstjänsten. Det är bra eftersom hon
tycker mycket om att predika. Samtidigt är det
lika viktigt att få folk till kyrkan. Att exempelvis
få kontakt med scouternas föräldrar och de som
går i skolan tvärs över gatan, ser hon själv som en
viktig del av sitt arbete.
Johanna beskriver sig själv som en person med
många idéer, men som samtidigt behöver andra
till hjälp för att genomföra dem. Som pastor vill
hon vara med att ta ut riktningen, utan att alltid
vara den som går först. Hon vill gå med.
Att Johanna ser fram emot att komma till Myrås
är det ingen tvekan om. När jag åker tillbaka hem
från Alstermo efter några timmars samtal och en
god gemensam lunch, kan jag bara konstatera att
såväl församlingen som Johanna har en både
spännande och givande tid framför sig.
Jan Bennet

*Några veckor efter att vi träffades berättar
Johanna att familjen nu köpt hus på Boda.

Ljusbäraren invigd
I samband med gudstjänsten på Allhelgonadagen
invigde Per Jälthammar Myråskyrkans nya ljusbärare. Han berättade för församlingen att han och
Harald besökt smedjan i Husaby där de tillsammans
med smeden Therese Engdal kommit överens om att
sänka höjden något och därmed också minska
bredden på ljusbäraren. Eftersom antalet ljus alltid
ska vara jämnt delbart med tolv, har vår ljusbärare
fått tjugofyra ljushållare. Vid de tillfällen fler besökare tänder ljus kan vi använda bottenplattan som
försetts med små vita stenar där vi kan placera värmeljus. Det är också viktigt att alltid tända ljusen på
Kristusljuset och att låta alla ljus brinna ner.
För att alla utan problem skall kunna komma upp på
podiet har församlingen låtit Sven Erik Nybo tillverka ett räcke för de som har lite svårt att gå uppför
trapporna. Sven Erik har gjort ett liknande räckte
till Lutherska Missionskyrkan.

Seden att enskilda församlingsmedlemmar tänder ljus i kyrkan är inte så gammal i Sverige. Den var tidigare
mest förknippad med Katolska kyrkan, och alla var heller inte positiva när ljusbärare började bli vanliga i
svenska kyrkor.
Det var Martin Lönnebo, då domkyrkokaplan i Uppsala, som 1968 beställde en ljusbärare för att hedra
Martin Luther King som skulle ha stått i domkyrkans predikstol och talat på Kyrkornas världsråds
generalförsamling det året, men blev skjuten en kort tid innan. Ljusbäraren fick en central roll i den över
hela Europa tv-sända gudstjänsten och sedan följde många kyrkor efter. Idag har de flesta kyrkor i Sverige
en ljusbärare.

Önska din julsång
till gudstjänsten söndagen den 15 december. Gudstjänsten kommer att
utgå från vad du och jag önskar, d v s vi är med och formar gudstjänsten.
Ta gärna kontakt med Jenny Petrén och framför din önskan via tel 070521 22 93 eller mejl Jenny@abacus.cc så snart som möjligt.

Julsångernas kväll i Myråskyrkan
Söndagen den 22 december kl 17.00

Välkommen till Missionsfesten söndagen den 12 januari 2020
* Vi börjar kl 14.00 med lunch
* Ansvariga för programmet är Missionskommittén
* Vi kommer att skypa med vår vänförsamling i Ecuador
* Insamling och lotterier till förmån för
missionen

* Vi tar gärna emot vinster till vårt hemliga
lotteri; t ex luncher, utflykter eller någon
sak.
* Anmälan senast 6 januari 2020. Var god
se lista i kyrkan
* Missionskommittén Lena, Birgitta,
Fredrik och Gull-Britt

”En förmiddag runt klimatet”
Frukostsamling lördagen
den 25 januari kl 09.00
Tobias Kullingsjö från Vårgårda kommer och talar
om ”Klimatet, maten och energin” ur en lantbrukares perspektiv.
Tobias driver tillsammans med sin bror Kristoffer
en gård med växtodling, och 300 kor. På gården arbetar totalt 13 personer. Bröderna är dessutom
engagerade i den lokala Equmeniakyrkan.
Självklart kommer vi att ge mycket tillfälle till
frågor. Det kommer säkert att bli en mycket intressant förmiddag.

Gudstjänster och samlingar
December

Januari

Söndagen den 1
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, GT Sak 9:9-10
Ep Upp 5:1-5, Ps 24
10.00 Första Adventsgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Kören

Söndagen den 5
Guds hus, Ev Joh 2:13-22, 1:a Kung
8:20, 27-30, Ep Fil 2:1-4, Ps 84:2-5
10.00 Gudstjänst
Eva-Lisa Laxholm
Sång: Gustav Nilströmmer

Söndagen den 8
17.00 Equmenias grötfest
med luciaprogram av Equmenias
barn och ungdomar

Söndagen den 12
14.00 Missionsfest med Lunch medverkan av
missionskommittén med flera

Tisdagen den 10
15.00 Dagledigträff
Julens sånger
Lars Andreasson m fl

Söndagen den 19
Livets källa, Ev Joh 5:31-36,
GT 5 Mos 5:23-27,Ep Hebr 2:9-10, Ps 19:2-7
10.00 Nattvardsgudstjänst
Cristian Kastö
Sång: Birgitta Felle

Torsdagen den 12
19.00 Bön

Torsdagen den 23
19.00 Bön

Söndagen den 15
Bana väg för Herren, Ev Luk 3:1-15,
GT Jes 40:1-8, Ep Gal 3:21-29, Ps 146:3-9
10.00 Nattvardsgudstjänst
Julens önskesånger
Jenny Petrén

Lördagen den 25
09.00 ”En förmiddag runt klimatet”
Frukostsamling med
Tobias Kullingsjö

Söndagen den 22
17.00 Julsångernas kväll
med Myråskyrkans sångare, vänner
och Brämhultskören

Söndagen den 26
Jesus skapar tro, Ev Joh 4:46-54, GT 2 Kung
5:1-4, 9-15, Ep 2 Kor 1:3-7, Ps 36:6-10
10.00 Gudstjänst
Chritian Kastö
Sång : Ann-Britt Göransson

Tisdagen den 25 Juldagen
Jesu födelse, Ev Luk 2:1-20, Matt 1:18-25,
GT Jes 9:2-7, Ep Hebr 1:1-3, Ps 72:1-7
07.00 Julotta
Gull-Britt Byhlin
Sång: Kören

Tisdagen den 28
15.00 Enkel tågbiljett Aten – Jönköping
” En yttre och en inre resa”.
Eugenia Hillinge
18.00 Stick- och handarbetscafé

Tisdagen den 31
17.00 Nyårsbön
Åke och Marja Andersson

Gudstjänster och samlingar
Februari

Torsdagen den 20
19.00 Bön

Installationshelg
Lördagen den 1
18.00 Välkomstfest för Johanna Lindar
och hennes familj. Varierat program
och mat under kvällen.
Söndagen den 2
Uppenbarelsens ljus, Ev Luk 2:22-40, alt
Matt 13:31-33, GT Mika 7:7-8, Ep Apg 2:42-46,
Ps 138
10.00 Installationsgudstjänst av
Johanna Lindar med medverkan
av Hans Dahlgren från Region Väst
Equmeniakyrkan

Söndagen den 23
Kärlekens väg, Ev Mark 10:32-45, GT
Höga visan 8:6-7, Ep 2 Kor 5:14-21, Ps 86:5-11
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång Stig Arvidsson
Tisdagen den 25
14.00 RPG, Borås, Årsmöte
15.00 ”Från trasigt till helt”
Fredrik Englund berättar om
hur han mötte Gud i fängelset
18.00 Stick- och handarbetscafé

Torsdagen den 6
19.00 Bön

Mars
Söndagen den 9
Nåd och tjänst, Ev Matt 19:27-30, GT Salomos
Vishet 11:22-26, Ep Fil 3:7-14, Ps 25:4-11
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Diktläsning: Kerstin Karlsson
Tisdagen den 11
18.00 Stick- och handarbetscafé
Söndagen den 16
Det levande ordet, Ev Joh 6:60-69,
GT Jer 23:23-29, Ep Hebr 4:12-13, Ps 33:34-9
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång:Birgit Hultgren

Söndagen den 1
Prövningens stund, Ev Mark 1:12-13,
GT 1 Mosebok 3:1-13, Ep Hebr 5:7-10, Ps 31:2-6
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång:Familjen Millberg
Söndagen den 8
Den kämpande tron, Ev Mark 14:3-9,
GT Jes 61:1-3, Ep Hebr 11:23-27, Ps 130,
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Matts Blomberg

Onsdagar
10.00 Promenad och fika för herrar
Torsdagar
Låt gulna varje blad på kvist, låt falla varje strå;
10.00 Promenad och fika
förrika
damer
Guds
nåd, det vet jag visst, den skiftar ej
ändå.
C J Boye, S & Ps 203

En klingande ton
Stolta går orkestern in på scenen, publiken applåderar,
sist ställer sig dirigenten på plats. Publiken tystnar och
snart är det ett vakuum av tystnad i konsertsalen innan
dirigenten sakta lyfter dirigentpinnen och tar sats. En
explosion av ljud fyller salen, stämmor av instrument
fyller i toner för varandra och bildar en vacker målning som visar sig i åhörarnas inre. Efter en stund
tystnar musiken, dirigenten sänker sina händer och
luften fylls av stormande applåder, orkestern tar emot,
tackar och lämna sedan scenen. Snart öppnas scendörren igen och en ny orkester tågar in…
.

Inte en helt vanlig kväll i Värnamo men en årligen
återkommande helg där en stor del av Sveriges brassmusiker samlas för att spela och tävla. Här samlas
alla, från den unga musikern som spelat ett år till den
erfarne proffsmusikern, det de har gemensamt är
passionen för sitt instrument och timmar med övande
bakom sig för just detta tillfälle. Orkestrarna och dess
medlemmar har gemensamt och var för sig övat och
nött inför just sitt fram trädande.
När dirigenten drar igång instrumenten i sin orkester
startar stämmer på helt olika sätt, de spelar inte lika
men tillsammans skapas en harmoni som blir välljudande. Säkert kan den enskilda musikanten eller
kanske en hel stämma känna att musiken de spelar för
stunden inte är precis det de tycker bäst om. Tänk då
om bastuborna får för sig att ”nu tar vi ett annat
stycke” eller bastrombonisten drar igång ett eget solo
just när flygelhornet spelar stämningsfullt.
Alla i orkestern vet att detta kommer inte hända där på
scenen, där kan vi lita på varandra och tillsammans
skapas en helhet.
Bilden ovan kan bytas ut till många olika sammanhang med samma beskrivande bild, en församling kan
se alla liknelser precis som vi i bibeln läser liknelsen
om Kristi kropp.
Tillbaka i Värnamo, det finns orkestrar som bara ser
vinst som en framgång, andra ser att det är roligt att
vara med och få delta. Om musikerna deltar med fel
förväntan är det så lätt att det som ska bli en bra och
energigivande upplevelse byts ut och bara känns som
ett misslyckande.
Det finns många nyanser och tolkningar vi kan göra
för denna typ av liknelser, en jag ser är detta att vi ofta

vill något annat, något extra. Det är lite bättre på en
annan plats eller fick jag/vi bara lite mer av ”detta”
så skulle det bli bra. Jag är övertygad om att längtan
om något mer är bra och är det som gör att vi utvecklas och lyckas, men det är samtidigt viktigt att
vara inom rätt ramar och med rätt förväntan.
Vi som församling behöver också hitta vår förväntan.
Vi vill något? Om inte finns risken att vi somnar in
som församling, sätter vi förväntan för högt utan bra
mål på vägen riskerar vi att tappa engagemang och
lust. Jag tror detta är något vi som församling hela
tiden behöver samtala om i olika sammanhang, hålla
förväntan vid liv och på rätt nivå. Samtal som vi
behöver ha i styrelsen, men även i våra husförsamlingar, inom värdgrupperna och varför inte runt fika
borden en söndagsförmiddag?
En del orkestrar satsar mycket, tar varje år in något
erkänt duktig dirigent som ska leda dem till segrar.
Något som kan ge resultat för rätt orkester men en
ensam dirigent kan bara utveckla och locka fram det
som finns inom varje musiker till en viss nivå.
Ibland lyckas tilltaget och ibland inte, om det inte
blir vinst kan vi hoppas att dirigenten ändå gett
avtryck hos individen och utvecklat den lite mer, gett
lite mer inspiration som kan leda till framgångar
längre fram i tiden.
Precis på samma sätt kan vi se på vår församling,
snart kommer Johanna, vi har en längtan och jag
tillsammans med många andra i vår församling är
helt övertygad om att hon är rätt person för oss idag.
Vi får bara inte glömma att vi måste ha rätt förväntningar, det är vi tillsammans som kan utveckla
och få församlingen att växa med ledning och
inspiration från Johanna.
Precis som dirigenten vänder blad, låt det nya året bli
ett nytt blad där vi tar vara på det gamla men fyller
på med nytt för att fortsätta skapa vår församling. Vi
kan var och en fundera kring vad kan just jag bidra
med, vad behövs för att jag ska växa lite till?
Första helgen i februari, lördag och söndag, har vi
fest där vi tar emot Johanna. Jag hoppas alla har
möjlighet att vara med så Johanna och hennes familj
känner sig välkomna och hemma i vår församling.
Att denna helg får bli bladvändandet som bygger
vidare på det vi har och tar oss vidare mot ett nytt
crescendo.
Urban Petrén

Värmen i kyrkan

har länge varit ett
samtalsämne. Församlingen satsade på bergvärme
redan 1998. Då borrades två hål, som ändå inte
riktigt räckte till för att få full kapacitet för de
riktigt kalla vinterdygnen. Vi hade oljepannan kvar
och räknade med att den kunde kompensera vid de
tillfällena.
Idag är det självklart att välja bort oljan. Av
ekonomiska skäl och, inte minst, av miljöskäl.
Fastighetsrådet började därför, efter beslut på
församlingsmötet i våras, att planera för att borra
ytterligare ett hål för att öka kapaciteten. När hålet
skulle kopplas på den gamla värmepumpen visade
det sig att den inte klarade det, den var för
gammal. Fastighetsrådet började då att ta reda på
hur mycket en ny pump skulle kosta.
Eftersom kyrkan gjort åt mellan en och en halv till
två kubikmeter olja de senaste åren skulle ett
pumpbyte vara intjänat på ett par år. Nu har vi fått
in fyra offerter. Fastighetsrådet går, tillsammans
med Mikael Strömbom som sakkunnig, igenom
dem. Idag lutar det åt den offert som ligger näst
lägst. Firman skall få möjlighet att klargöra exakt
vad som ingår, innan ett slutligt beslut tas. Vi
hoppas på att få installationen gjord innan kylan
på allvar slår till i Brämhult.
Lena Bennet

Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning. Lågvärdig energi, i form av kall vätska, hämtas från
grundvattnet i berggrunden. En bergvärmepump höjer temperaturen till en nivå lämplig för byggnadens
vattenburna uppvärmningssystem. För detta utför bergvärmepumpen ett mekaniskt arbete vars energi
även tillförs byggnaden.

En blandning av gemenskap, vila
och en del strapatser.
Med eller utan kamera.
Lägg därtill massor med fika och god mat.
Under året har fotogruppen träffats ett flertal gånger för att titta på
varandras bilder, oftast hemma hos familjen Mållberg. Vi har gjort
några dagsutflykter, bland annat till Gässlösa naturreservat i
Halland och till Söderåsens nationalpark.
Årets långresa gick inte så långt bort. Vi hyrde ett charmigt äldre
hus i Uppgränna i närheten av sjön Bunn. Med gott om plats, bastu,
egen brygga och nära till massor av fotomotiv hade vi en härlig
vecka tillsammans. Vi hann med en gemensam båtresa, en dag på
Visingsö och flera vandringar i trakterna kring Gränna. Alla
bilderna på de här sidorna är från den resan.

I Gränna besökte vi inte bara stadens berömda polkagriskokerier och klättrade i de omgivande bergen.
Gunnar hann också med ett möte med ingenjör SA André som berättade hur hans färd till nordpolen skulle ha
kunnat gå till.

Ovan en vy från Tegnertornet uppe på Grännaberget där Visingsö
skymtar i bakgrunden.
Sedan tillbringade vi en
hel dag på den vackra ön
där fotomotiven var både
många och varierande

Under en förtrollande båtresa
på bland annat sjön Bunn
förstod vi varifrån John
Bauer fick sin inspiration.

Equmeniakyrkans missionär Gunilla
Eliasson besökte, tillsammans med sin man
José Vargas Jonson, Bodakyrkan den 4 juni
2019, ett samarrangemang mellan Bodakyrkan, Immanuelskyrkan och Myråskyrkan.
Fotot är från Gunillas arbete i Ecuador

I mars 2020 kommer Gunilla att ha varit i Ecuador i
fem år. Hon reser då till Sverige ett år och
Equmeniakyrkan har lovat att ta det ekonomiska
ansvaret för henne. Gunilla kommer att börja en
distansutbildning i höst till pastor, som är specialsydd för henne utifrån hennes tidigare kunskaper och
erfarenheter. Hennes man ska söka uppehållstillstånd
för att kunna följa med till Sverige.
Gunilla ger en beskrivning av Ecuador och sitt
arbete. En del av detta har vi berättat om i församlingsbladet tidigare. Gunilla har under de senaste
åren ofta haft föreläsningar för föräldrar som handlat
om till exempel försummelse, depressioner och
sexualitet. Hon har jobbat med barn för att lära dem
att säga nej (till övergrepp).
Gunilla brinner alldeles särskilt för sitt arbete med
personer som blivit utsatta för våld i nära relationer
och sexuella övergrepp, vilket fortfarande är tabu att
tala om i Ecuador men det är vanligt förekommande.
Det handlar om kvinnor och barn och är vanligt även
inom kyrkorna. Gunilla skriver i sitt senaste Nyhetsblad att de har blivit beviljade anslag till att jobba
med ”Våld i nära relationer” genom den nationella
kyrkans sociala gren FACE i Ecuador. Gunilla
kommer att jobba i ett tvärprofessionellt team.
Arbetet handlar om preventivt arbete men också bistå
med hjälp till de utsatta. Man vill nu försöka bryta
med machokulturen. Tanken är att projektet ska bli
varaktigt. Gunilla säger att det är fantastiskt att se
kvinnor, som blivit hjälpta, blomstra.
I Ecuador är det många samhällsklasser. Oftast är det
männen som jobbar och kvinnorna jobbar i hemmet.

Lönerna, för de som arbetar, varierar från 390 dollar
i månaden till 5 000-10 000 dollar (fåtal) i månaden.
I församlingarna är det en blandning av människor
från olika samhällsgrupper. Indianbefolkningen
samt de färgade, vilka bor i Esmeraldaregionen, är
de grupper som har det fattigast.
Gunilla är också handledare för ett Transitboende,
Casa Hogar. Hon har handledning utifrån olika
teman. Ofta får Gunilla även ha själavårdssamtal.
I oktober åker Gunilla till Chile på en konferens när
olika Förbundskyrkor strålar samman i en stad,
Concepción, ca 50 mil söder om Santiago. Hon är
representant för Equmeniakyrkan. Det är aldrig
tomt på schemat, säger Gunilla.
Gunilla är bekymrad över det dalande missionsintresset inom kyrkan i Sverige. Här kan vi dock
alla göra en insats!
mm

Gunilla vill att vi ber för:
*

Skolorna Telmo Marquina och Teodoro Kelly,
dess ekonomi, personal och elever.

*

Barnhemmet, Casa Hogar, för personalen
barnen och deras situation.

*

Projektet ”Våld i nära relationer”

*

CIPE – konferensen i Chile

*

För Gunilla och hennes familj samt för att hon
ska få kraft att studera.
Gull-Britt Byhlin

vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap och
erbjuder därför verksamhet av olika slag för olika åldrar.

Dag

Grupp

Tid

Ålder

Kontakt

Månd

Spårarscout

17.30 - 19.00

Åk Fk - 2

Ellinor Andreasson

0739-96 70 26

Månd

Scout

18.00 - 20.00

Åk 3 -

Niklas Svedberg

0705-95 85 08

Fred

Innebandy

17.00 - 18.30

Åk 6 -

Mattias Andreasson

0705-32 59 38

Fred

Tonår

19.00 – 22.00

Åk 6 -

Mattias Andreasson

0704-14 96 14

Hemsida http://myraskyrkan.se/equmenia.html

Tel

