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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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Årgång 44

Fredagsstädning
Skivan stannar.
Sista tonen dör ut.
Min stilla stund är över.
Jag måste gå till min
fredagsstädning.
Men innan jag går
böjer jag mitt huvud i andakt
och ber Honom gå med.
Vanvördigt?
Omöjligt?
Inte alls!
Han brukar göra det,
Herrarnas Herre.
Så går vi bland dammtussar
och skräp.
När jag plockar pelargoniernas
vissna blad,
säger Han:
Så där gör jag också
med mina plantor.
När jag luckrar jorden
och ger näring
säger Han:

Jag ger också extra vård
åt de svaga.
När jag gör rent
i skrymslen och vrår,
säger Han:
Så gör jag också i mitt hus,
som är du.
När fläcken inte ger sig,
och jag tar det
starka medlet
säger Han:
Så gör jag med alla som vill,
plånar ut deras överträdelser
i ett ögonblick av nåd.
Men en sådan kärlek är
mej allt för underbar.
Jag kan inte fatta den,
fast vi går tillsammans
min Gud och jag
en fredag.
Beda Wallström
ur boken ”I Själ & Hjärta”
utgiven på Normans förlag

Hjärtats trädgård
Häromåret läste jag en bok som stannat kvar hos
mig, Ödehuset av William Paul Young. I boken får
huvudpersonen Mackenzie möta Guds treenighet
vid ett ödehus ute i bushen. Det låter kanske märkligt, och det är det stundtals. Gränserna suddas ut
mellan det verkliga och det som händer någon
annanstans, kanske rentav inom huvudpersonen
(och läsaren) själv. Boken ger en fantastisk beskrivning av Guds olika naturer och har hjälpt mig
att fundera över vilka bilder jag har av Gud.
Vid ett tillfälle är Mackenzie ute i ödehusets trädgård. Där är trädgårdsmästaren Sarayu, som vi förstår är Guds Heliga Ande. Sarayu arbetar hårt i
trädgården för att vårda den på bästa sätt, och hennes skaparglädje är stor. Blommor, grönsaker, buskar och träd samsas i en salig röra. Mackenzie får
hjälpa Sarayu att röja för att göra plats för en ny
planta, och så utspelar sig följande dialog:
”Mackenzie, det är ett rent nöje att ha dig här. Tack
för allt ditt hårda arbete”.
”Nu gjorde jag kanske inte sådär väldigt mycket”,
sa han. ”Kolla bara på det här kaoset”. Han såg ut
över trädgården som omgav dem. ”Men det är
verkligen vackert och fyllt av dig, Sarayu. Fastän
det är mycket arbete kvar känner jag mig hemma
här på något sätt.”
De två såg på varandra och log.
Sarayu gick fram till honom. ”Och det bör du också
göra, Mack, för den här trädgården är din själ. Det
här kaoset är du! Du och jag har tillsammans
arbetat med ditt hjärta. Och det är vilt och vackert
och på väg åt rätt håll. Du kanske tycker det ser ut
som ett kaos, men jag ser ett perfekt mönster som
håller på att formas – en levande fraktal.”

som en av dagens måltider), men kan också vara att
skippa tv-tittandet, sötsaken till kaffet, köttet på
tallriken eller scrollande i sociala medier. Poängen är
att skala av, för att ge mer tid och utrymme för samtal
med Gud. Att fasta är ett aktivt val, en aktiv handling
– och samtidigt är det viktiga med fastan inte vad jag
gör, utan vad Gud gör i mig.
Fastan är en tid av gallring – att se över sitt liv och
sitt sätt att leva och fundera på vad det är som riskerar att få för stort utrymme. Under fastan kan jag på
ett särskilt sätt ge Gud utrymme att rensa i min inre
trädgård.
Fastetiden utmanar oss också att ge nytt liv åt bön
och bibelläsning. Det finns en risk att ambitionen blir
för stor och att vi inte ”lyckas” med den fasta vi åtar
oss med dåligt samvete som följd. Därför är det bättre
att börja med det lilla, det enkla, som kan skapa nya
vanor i livet. Som att ta sig en stund varje dag, sätta
sig ner i stillhet och be ”Gud, här är jag och här är du.
Gör ditt verk i min inre trädgård. Amen.”.
Johanna Lindar

Boktips
Ödehuset av William Paul Young utkom år 2010.

Boken brottas med de stora frågorna. Om Gud finns,
hur kan det då finnas så mycket lidande och ondska i
världen? Om Gud finns, är han kanske inte den vi
tror? Ödehuset finns även som film, med titeln The
schack.

Vi är nu inne i den kristna fasteperioden. Påskfastan
inleds med Askonsdagen och pågår fram till
Påskdagen. Kanske har du själv en lång vana av att
fasta, eller så är det något nytt och främmande. Att
fasta handlar om att avstå från något för att finna
något annat. Det kan innebära att avstå från mat (så

Mer om fastan kan du läsa i Peter Halldorfs häfte En
liten vägledning till fastan. Häftet finns att låna av
Johanna. På equmeniakyrkan.se hittar du också en
fördjupande text, skriven av teologen Arne Fritzson,
med titeln Fasta – en karan-tän. Att avstå för att
komma nära och fördjupas.

Välkommen Johanna,
John
och Betty

Församlingen hälsade Johanna och hennes familj
välkommen till Myråskyrkan under en festlig
lördagskväll. Tillsammans med god mat och många
välkomsthälsningar fick vi tillfälle ett lära känna
inte bara Johanna utan också hennes man John och
deras dotter Betty.
Tanken var naturligtvis också att vår nya pastorsfamilj skulle få möjlighet att lära känna oss. Eller i
alla fall få börja lära känna oss!

För Betty blev kvällen lång, men med Kossan och sina maracas i ett stadigt grepp lyckades hon både hålla sig
vaken och charma hela församlingen.

Under kvällen fick Johanna möjlighet att berätta mer
om sig själv och sina tankar inför framtiden under en
intervju med Jan Bennet. Efter att ha berättat att hennes efternamn uttalas utan accenter, precis som det
skrivs, Lindar, presenterade hon sin man, som hon
med visst besvär fått att anta hennes efternamn när de
gifte sig. Han skall i mars börja som pastor i Toarp,
då flyttar familjen också till ett hus på Boda från sin
tillfälliga lägenhet i Gånghester.
Johanna beskriver sin tro som grunden i sitt liv, något
som hon hoppas kunna utveckla i sina predikningar
framöver. Hon vill också träffa var och en av oss i lite
mindre sammanhang för att lära känna oss och för att
diskutera både sin egen och vår tro. Och våra förväntningar på henne.
Bjud gärna Johanna på fika, det verkar hon gilla!

Ungdomarna satte Johanna på prov och erbjöd fortsatt Stig och Harald skötte värdskapet under kvällen med
handledning i de moment hon behövde förbättra sig. bravur. De berättade dessutom valda delar ur både
Här gällde det att sortera Nonstop.
Brämhults och församlingens historia.

Även våra grannförsamlingar hälsade Johanna och hennes familj välkomna. Från vänster, Jan-Åke Carlsson
från Brämhults kyrka, Miriam Henriksson från Bodakyrkan och Eva-Marie och Anders Claesson från Immanuelskyrkan.

”Vad har Gud på gång?”
Efter att ha blivit formellt installerad som pastor i Myråskyrkan av Equmeniakyrkans representant Hans Dahlgren och välkomnad som ny medlem i församlingen av Urban Petrén var det
dags för Johanna Lindar att hålla sin första predikan i vår kyrka.
Johanna började med att konstatera att det är nu
det börjar. Hon är ny i tjänst och vi är med ny
pastor. Johanna hoppades att det är många fler än
hon som känner en viss spänning inför den tid som
ligger framför oss. Nu måste vi tillsammans söka
svar på frågan ”Vad har Gud på gång?
Det är samma fråga som Simeon måste ha haft den
gången i templet när Maria och Josef efter fyrtio
dagar bar fram Jesus efter den tidens sed.
Samtidigt såg han vad andra inte såg, att det var
något speciellt med detta lilla oskyddade barn, han
visste att Gud hade något på gång, men inte riktigt
vad. De familjer som startade församlingen i slutet
av artonhundratalet visste inte heller hur det skulle
gå. Johanna är övertygad om att något är på gång
nu också. Vad än Gud har på gång måste vi hjälpas
åt att förvalta det!

”Uppenbarelsens
ljus måste vara
att se det man
har och förstå
hur man skall
använda det.”
Urban Petréns tolkning
av Johannas predikan

En förmiddag i klimatets tecken
Under en mycket välbesökt frukost i Myråskyrkan
berättade Tobias Kullingsjö om hur han och hans
bror Kristoffer driver sin gård utanför Vårgårda.
Med stor entusiasm berättade han om ekologiskt
lantbruk och svenskodlad mat. Han talade sig
varm för både svenskt kött och riktig mjölk. Både
för klimatets skull och för att vi skall få en näringsrik och balanserad kost. Vi borde mer ta vara
på det som kan växa i Sverige istället för att importera mat som ofta odlas utan tanke på vare sig
klimat eller den som skall äta. Antibiotikaanvändningen är i de flesta länder oerhört mycket större
än i Sverige.
Dagens jordbruk liknar mer ett modernt företag
än en gammaldags gård. Bröderna Kullingsjö har
utvecklat sin gård till ett företag som står på flera
ben. Förutom växtodling och mjölkproduktion
har de just startat en integrerad grisproduktion.
En av de senaste investeringarna är att de blivit
delägare i en anläggning för rötning och biogas.
Den utvinner fordonsgas från kogödsel och producerar gas motsvarande 2 miljoner liter diesel.
På gården arbetar idag runt tio personer. Det innebär att de kan ha olika kompetenser och intressen och komplettera varandra. Alla kan inte kunna allt i ett så komplicerat företag som ett jordbruk, säger Tobias som tillägger att den entusiasm som hans medarbetare visar är underbar att
se.
Företaget arbetar med växtföljder på sju år. Det
gynnar både jorden, korna och artrikedomen. Det
förhindrar också arter att dö ut, att jorden utarmas
och att sjukdomar sprids. På så sätt blir jorden
också berikad med näringsämnen. I övrigt används bara naturgödsel. Inga gifter behövs då
växtföljden även förhindrar sjukdomar. Hos Kullingsjös odlas förutom stråsäd även baljväxter
och vall, för skörd till djuren.
Tobias slog ett, nej flera, slag för kossan. Det är
en fantastisk varelse som kan äta gräs och i sina
fyra magar producera mat till människan. Korna
betar på de marker som inte lämpar sig för annan
odling. På det viset håller de landskapet öppet
och bidrar till att öka artrikedomen. Mjölken är
ett oerhört näringstätt livsmedel som står sig
starkt i jämförelse med andra.

Ekologiskt jordbruk innebär dels krav och bestämmelser från EU, dels från KRAV i Sverige
som st-ramar åt bestämmelserna ytterligare. Det
innebär bland annat att de svenska gårdarna
endast an-vänder antibiotika till sina djur när de är
sjuka och inte i förebyggande syfte. Svenska
veterinärer har inte provision på de mediciner som
föreskrivs. Annat är det i till exempel Holland.
Sverige och Finland är de länder i Europa som
använder minst antibiotika till sina lantbruk. Det
är en sund djur-hållning på många gårdar i
Sverige. Friska djur behöver inte antibiotika.
Tobias talade en hel del om att vi har ett val. Köpa
svenskt eller importerat? De matvaror som odlas i
Sverige är utvalda för att de går att odla i vårt klimat. Bönor är exempelvis en viktig proteinkälla i
vegetarisk kost, men endast en liten del av Sverige
lämpar sig för det. Bönor kan bara odlas på Öland
och på ett litet område i södra Sverige. Det mesta
som säljs av dem i Sverige är importerat.
Det var en mycket intressant frukost som fick
många av oss att fundera på vad vi egentligen sätter i oss. Både för klimatets och vår egen skull
gäller det att tänka efter ordentligt innan vi handlar nästa gång.
Lena Bennet

”Att lägga Gud på hatthyllan – om tro i vår tid”
Frukostsamling lördagen den 21 mars kl 9.00
Vad hände med de ungdomar som hängde i kyrkan i tonåren
– vart tog de vägen? Var får tron på Gud plats när livet fylls
på med var-dagens måsten, vänner och intressen som pockar
på uppmärksamhet? Johanna Lindar talar utifrån sin
kandidat-uppsats på detta tema. Det blir också tillfälle till
samtal, god frukost och gemenskap. Välkommen!

Tisdagen den 26 maj 9.00
Dagledigas utflykt till Smedjan Therese Engdahl i Husaby.
- Vi besöker Therese som är konstnären bakom vår ljusbärare
samt Husaby kyrka och Husaby källa där Olof Skötkonung
lät döpa sig.
- Lunch äter vi på Kinnekullegården.
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Onsdagar
10.00 Promenad och fika för herrar

Torsdagar

10.00 Promenad och fika för damer

Gudstjänster och samlingar
Mars
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
Torsdagen den 5
19.00 Bön
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
Tisdagen den 11
18.00 Stick- och handarbetscafé
Söndagen den 15
Kampen mot ondskan, Ev Mark 9:14-32,
GT 1 Kung 18:26-29, 36-39, Ep Upp 3:14-19,
Ps 25:12-22
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Viktoria Eriksson
Torsdagen den 19
19.00 Bön
Lördagen den 21
09.00 Frukostsamling med Johanna Lindar
”Att lägga Gud på hatthyllan – om tro i
vår tid”
Söndagen den 22
Guds mäktiga verk, Luk 1:46-55, Luk 1:26-38
GT 1 Sam 2:1-10, Ep Kol 1:15-20, Ps 147:7-15
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Elin Wikström och Stina Grahl
Tisdagen den 24
15.00 Dagledigträff med Allsträngen
”Sånger som inte får glömmas”

Tisdagen den 24
18.00 Stickcafé
Söndagen den 29
Försonaren, Ev Joh 3:11-21, GT 4 Mos 21:4-9,
Ep 1 Joh 1:8-2:2, Ps 103:8-14
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Mattias och Ellinor Andréasson

April
Torsdagen den 2
19.00 Bön
Söndagen den 5
10.00 Gudstjänst ”Till jordens yttersta gräns”
Gull-Britt Byhlin och Fredrik Englund
Sång: Birgitta Felle
Tisdagen den 7
18.00 Stickcafé
Skärtorsdag den 9
19.00 Getsemanestund med nattvard
Johanna Lindar
Långfredag den 10
Korset, Ev Matt:27-32-56, GT Jes 53:1-12
Ep 1 Pet 3:18-20, Ps 22
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Påskdagen den 12
Kristus är uppstånden, Ev Matt 28:1-20, GT
Jes 25:6-9, Ep 1 Kor 15:53-57, Ps 118:15-24
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång : Lena och Stig Arvidsson
Torsdagen den 16
19.00 Bön
Lördagen den 18
Brämhultspromenaden, start från Brämhults
torg mellan 9.30 – 11.30.

Gudstjänster och samlingar
Söndagen den 19
Påskens vittnen, Ev Joh 20:24-31, GT Sak 8:6-8,
Ep 1 Petr 1:3-9, Ps 145:1-7
10.00 Gudstjänst
Marianne Wiman
Sång: Ett medley ”Namnet Jesus” med
En Kör
Tisdagen den 21
15.00 Dagledigträff ”Från Sjöbo barnhem till
Boda familjecentrum” Jan Bennet berättar ur
ett både personligt och historiskt perspektiv

Söndagen den 17
10.00 Gudstjänst på Hyberg
med Equmenias avslutning
Medtag egen kaffekorg
Tisdagen den 19
18.00 Stickcafé
Torsdagen den 22
17.30 Städning av kyrktomten

18.00 Stickcafé
Söndagen den 26
Den gode herden, Ev Joh 10:22-30, GT Jer 23:3-8,
Ep 1 Pet 5:1-4, Ps 23
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Catarina Hernström Benjaminsson
Församlingsmöte efter gudstjänsten

Söndagen den 24
Hjälparen kommer, Ev Joh 16:12-15,
1 Kung 19:9-16, Ep Apg 1:12-14, Ps 33:18-22
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar

Torsdagen den 30
19.00 Bön

Tisdagen den 26
09.00 Dagledigas utflykt till Smedjan Therese
Engdahl i Husaby samt Husaby kyrka m m
Lunch på Kinnekullegården.

Maj

Torsdagen den 28
19.00 Bön

Söndagen den 3
Vägen till livet, Ev Joh 13:31-35, GT 2 Mos
13:20-22, Ep 1 Thess 5:9-11, Ps 147:1-7
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång:Pure Gospel

Pingstdagen den 31
Den Helige Anden, Ev Joh 7:37-39, Apg 2:1-11,
GT Jes 12, Ep Ef 2:17-22, Ps 104:27-31
11.00 Ekumenisk gudstjänst i stadsparken

Tisdagen den 5
15.00 RPG Borås i Korskyrkan
”Tavlor i mitt liv”, Mats Löwing
18.00 Stickcafé
Söndagen den 10
Att växa i tro, Ev Joh 17:9-17, GT Jes 57:15-16,
Ep Gal 5:13-18, Ps 98:1-8
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Mattias och Ellinor Andréasson
Torsdagen den 14
19.00 Bön

Juni
Tisdagen den 2
18.00 Stickcafé
Söndagen den 7
Gud – Fader, Son och Ande, Ev Joh 11:18-27,
GT 1 Mos 18:1-8, Ep Apg 4:5-12, Ps 113:1-6
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgit Hultgren
Söndagen den 14 juni
Vårt dop, Ev Matt 3:11-12, GT 1 Mos 7:11-23,
Ep Apg 8:26-39, Ps 66:5-12
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

”Till jordens yttersta gräns”

- en resa till Ecuador i missionens fotspår
Energi – Entusiasm - Passion
Hur summerar man två intensiva och fantastiska veckor på några få rader?
Jag har funderat på vad som varit mest intressant och givande:
- Var det alla möten med hängivna människor?
Hängivna i sin tro på Jesus.
- Var det att leva i en så totalt annorlunda miljö?
Där TV och dator fanns men ingen dusch
eller välfungerande toa.
- Var det samvaron i gruppen? En grupp som
jobbar aktivt med evangelisation och på
andra sätt förmedlar sin tro.
- Var det att lära känna vår härliga präst från
Svenska kyrkan? En otraditionell och
tankspridd präst med många härliga inlägg
och kommentarer.
- Var det att träffa Bertil Svensson och hans fru
Ulla? Detta par som vigt så många år av
sitt liv till att evangelisera i Ecuador och i
andra delar av världen.
- Var det mötet med de tre Kongomissionärerna? Dessa tre fantastiska kvinnor vars
missionärskap förändrat deras och andras
liv.

- Var det alla härliga lovsånger i kyrkorna?
Dessa lovsånger som fyllde oss och hela
atmosfären med glädje och inspiration.
- Var det alla ”goa” barn vi mötte? Barn som
andäktigt lyssnade på oss med iver och
glädje.
- Var det när jag fick se en broder från Myråskyrkan vittna för okända människor.
Människor som greps av vittnesbördet.
- Var det Esther Moreira, vår ecuadorianska
syster? Esther som med sin glädje och
iver pushade oss när vi som mest behövde
det.
- Var det alla välsignelser som vi fick av
okända systrar och bröder i Herren?
Välsignelser som gick rakt in i hjärtat,
med en upplevelse av sann glädje och
närhet till varandra.
- Var det den olyckliga kvinnan som varit utsatt
för våld och smädelser som påverkade
mitt hjärta mest? Det fanns ingen utväg
för henne i sin kultur.

Det är i nuläget omöjligt att sortera alla intryck men
jag vill försöka berätta i stora drag om Fredriks och
min resa till Ecuador tillsammans med 17 trossyskon. Gruppen samlades på fredagskvällen den
17 januari på Casa Sueca, där vi bodde de dagar vi
var i Quito. Efter två dagar tillsammans med lite utflykter i närområdet samt deltagande i gudstjänster
åkte hälften av gruppen, som jag och Fredrik
tillhörde på måndagen till El Oriente, alltså
djungelområdet öster om Anderna, tillsammans
med Bertil Svensson och Esther Moreira. De övriga
åkte till kustlandet tillsammans med Hans Dahlgren. Där mötte Gunilla Eliasson upp, vår svenska
missionär i Guayaquil. Denna grupp fick bland
annat hjälpa till med slutfasen av nya kyrkbygget i
Pedernales (kyrkan förstördes av jordbävningen för
några år sedan) samt de besökte den gamla
verkstaden som Equmeniakyrkan understött i
Montecristi.

Varje kväll var det gudstjänst och vi medverkade
med sång och vittnesbörd. Våra pastorer predikade.

”Vi mötte också olika barngrupper och hade lekar och
sånger tillsammans med dem.
En del fick även lära sig lite
om vikten av tandborstning.”
Vår grupp kom till en liten ort som heter Lumbaqui,
där de flesta bodde i olika familjer och några bodde
i kyrkan. Därifrån gjorde vi olika utflykter till
kyrkorna i regionen. Det var många småförsamlingar som vi besökte. Kyrkorna var enkla men fylldes av glada, livfulla och engagerade människor.
De flesta kyrkorna saknade pastor.
Gruppen medverkade bland annat genom
workshop, där barnmorskorna i gruppen pratade om
vad som är viktigt när en mamma väntar barn och
vad som händer om när den blivande mamman
röker eller dricker alkohol. Jag pratade om vikten
av en bra anknytning mellan föräldrar och barn
samt om våld i nära relationer. Vi samtalade om
många basala saker men som ändå fångade besökarnas intresse. Del Pacto kyrkan i Ecuador har aktivt
börjat jobba med våld i nära relationer i både
vuxen- och barngrupper. Gunilla Eliasson är engagerad i detta projekt som heter ”Alas de Libertad”
– ”Vingar till frihet”

Vulkanen Reventador

Vi mötte också olika barngrupper och hade lekar och sånger tillsammans med dem både ute på landet och i
kyrkorna. En del fick även lära sig lite om vikten av tandborstning.
Vi delade upp oss i gruppen och gjorde hembesök
när vi kom till Reventador. När pastorn berättade
för oss att vi skulle på hembesök till olika
människor, som tidigare hade varit aktiva i församlingen men som nu lyste med sin frånvaro, tog vi
för givet att dessa hembesök var förannonserade.
Det visade sig att de inte var det. Många av oss
kände sig lite obekväma i detta men vi blev fint
mottagna och på kvällen, när vi hade gudstjänst,
kom samtliga familjemedlemmar till kyrkan från de
olika familjerna som vi besökt.
I kyrkan i Lumbaqui skulle vi hjälpa till och byta
takbjälkar men det fanns inget material beställt,
varför vi istället hjälpte till med att måla väggar,
efter det att Bertil åkt iväg och köpt färg.

Fredrik var sjuk redan när vi åkte till djungel området på måndagen och han var tvungen att besöka
en doktor på onsdag morgon. Eftersom vi skulle
ännu längre in i djungelområdet på torsdagen
beslutades det att Bertil skulle skjutsa Fredrik till
Casa Sueca

onsdag eftermiddag där Fredrik fick stöd av Bertils
fru Ulla och Ogla, föreståndaren.
Bertil förenades med gruppen på torsdag
förmiddag när vi skulle resa till Tarapoa, beläget i
en sänka långt in i djungelområdet, där det var
särskilt varmt och mycket fuktigt.
Vi bodde i mycket enkla hem både i Lumbaqui och
i Tarapoa, där vi fick ta del av det bästa de hade i
form av mat och logi. Vi hade med oss myggnät
för att skydda oss. Väggarna var inte särskilt täta
och det var lätt för lite småkryp att hitta in. Fanns
det en dusch så kunde den bestå av en kran med
kallvatten, som satt på väggen, en bit upp.

som varit utsatt för våld eller sexuella övergrepp i
sina familjer. Barnen får stanna ½ -1 år på
barnhemmet under utredningstiden. Barnhemmet
jobbar med både barn och föräldrar. Om inte barnet
kan återvända till sina föräldrar försöker man i
första hand hitta en släkting, annars blir barnet
placerat i familjehem. Hemmet arbetar tillsammans
med sociala myndigheter och polisen. Gunilla
Eliasson har varit handledare till personalen.
Tämligen högt uppe på Andernas sluttning ligger en
liten by, Cuatro Lote. Där besökte vi en skola med
ca 100 barn. Barnens kinder var färgade av kylan.
De flesta av barnen bar mössa. Halva vår grupp
aktiverade barnen och resten talade med lärarna.

I Tarapoa besökte vi en kaffeodling och fick
plocka kaffebönor i en plantering i djungelområdet. Det var mycket svettigt! Marcia Baquero
är pastor i Tarapoa. Jag har tidigare träffat Marcia
under min volontärtid i Ecuador, när hon arbetade
inom Del Pacto kyrkans ungdomsavdelning, JPE.
Marcia håller även på med en doktorsavhandling,
som handlar om de pastorala kvinnorna i Del Pacto
kyrkan. Det finns en del kvinnliga pastorer i
Ecuador men nästan inga är anställda med lön som
pastorer. De flesta kvinnliga pastorerna är gifta
med en pastor, som är anställd av kyrkan.
Efter sex dagar i djungeln återkom vi på
söndagskvällen till Quito. På måndagsmorgonen
27/1 åkte vi vidare till Cayambe, som ligger i
Anderna norr om Quito. Tack och lov hade Fredrik
frisknat till så han kunde följa med. Vi bodde på ett
hostel, tämligen nedgånget, som tillhörde en
pastor.

Vi fick en fin stund tillsammans med lärarna. När vi
kom in på våld i nära relationer fick Fredrik
möjlighet att vittna. Alla blev märkbart gripna. De
var eniga i personalgruppen om att de ska bli bra på
att upptäcka barn som far illa fortsättningsvis.
Resan avslutades med att vi besökte två församlingar i staden Ibarra.
Under de två veckorna, som vi i gruppen var
samlade, fick vi möjlighet att studera Apostlagärningarna tillsammans. Alla i gruppen fick tilldelat sig två kapitel var att reflektera utifrån och
dela sina tankar med de övriga.

En kväll bjöds vi på en överraskning. Sånggruppen
Nuevo Camino underhöll oss. En kristen grupp
som spelar och sjunger folkmusik med kristna
texter.
Del Pactokyrkan har en läkarmottagning i Cayambe samt ett transitboende Casa Hogar, för barn

Det som kan sammanfatta mina intryck från de
församlingar vi mötte var deras energi, entusiasm
samt passion och vilja att föra evangeliet vidare.
En entusiasm och passion som smittar av sig. Min
önskan är att vi ska bli ”smittade” av entusiasm här
hemma i Sverige också.
Gull-Britt Byhlin

Tack !!!
Här kommer en liten hälsning från oss i
missionskommittén.
Under åren som gått har vi haft lite olika påhitt
för oss för att samla in pengar till olika missionsprojekt. Främst har pengarna gått till Gunilla
Eliassons arbete i Ecuador och till Equmeniakyrkans internationella arbete. Vi har bl.a. ordnat
olika lotterier, haft försäljning av hembakat och
hemkokt och vi har ordnat middagar.
Te-kalendrarna verkade vara omtyckta. Det var
väldigt roligt att göra dem men det tog lite tid…
18 lådor viktes och 17 såldes – en te-kalender var
en vinst i ett lotteri. Försäljningen av dessa kalendrar inbringade 4 250kr. (Vi hoppas att ni som
köpte dem fann någon ny favorit)

Missionsfesten som vi hade nu i januari inbringade
ca 12 000 kr (offer, lotterier och mat). 1 000 kr av
dessa öronmärktes till Gunilla Eliassons arbete i
Ecuador.
Sedan oktober 2019 har vi totalt skickat in 23 000 kr
till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Nästa gång vi drabbar er blir söndagen den 5 april då
Gull-Britt och Fredrik berättar om sina äventyr i
Ecuador.
Vi i missionskommittén vill tacka för ett stort
engagemang i samband med våra påhitt.
Alla ni som skänker, ni som handlar och ni som peppar oss ska ha ett stort TACK!
Hälsningar från missionskommittén
Birgitta, Fredrik, Gull-Britt, och Lena

Te-kalendrar på gång...

Söndagsjesus eller vardagsherre
Jag

möter min Herre
i andakt och gudstjänst.
Livets skapade ord
berör med personligt tilltal.
Gemenskapen blir en del
av livets mening.
Den Herre jag möter
är ingen söndagsjesus
som presenterar sig
någon timma i veckan.
Han är alltid hemma
i den vanliga vardagen
bland sökande människor
som frågande hoppas på ljus.
Den som mött Mästaren
mitt i livets vardag
har något att berätta
för varje medmänniska
som behöver en upplevelse
av den närvarande kärleken.
Kjell Olof Bohlin
ur ”Livets tid är nu”
utgiven på OSCAR music

Nyårsläger 2019 – 2020
Över nyår var vi ett gott gäng (12 st) ifrån
equmenia brämhult som åkte på tonårsläger till
Nederhögen (ca 9 mil söder om Östersund). Resan
arrangerades tillsammans med Boda, Timmele och
Fristad, och vi var totalt 55 st. Resan gick med buss
och under bussfärden var det bl.a. filmvisning och
musikquiz. Väl på plats i Nederhögens vildmarkscenter bjöds det på god mat, som ett gäng glada
Fristads- och Ulricehamnspensionärer stod för, vi
tackar för deras fantastiska arbete i köket!
Dagarna på lägret var enligt följande:
07:00 Väckning
07:15 Frukost
08:15 Bussen avgår till skidbacken, under resan
hade vi morgonandakten.
12:00 Gemensam lunch i en värmestuga för de som
så önskade.
15:15 Avresa hemåt (vila en stund efter en hård dag
i backen).
16:00 Middag
19:00 Samtalsgrupper
20:00 Gemensam aktivitet (lek)
21:00 Kvällsmacka/fika
21:30 – 22:30 Kvällsandakt
23:00 Dags att sova

Som ni ser så var det ett digert schema varje dag.
Några sovmornar förekom inte då vi hade en bit att
åka till backen. På dagarna åkte vi skidor nedför
backarna i Vemdalen, Björnrike och Klövsjö.
För de som ville ha hjälp med att lära sig åka skidor
ordnades skidskola, där vi ledare var skidlärare. På
kvällarna åt vi och samtalade i grupper kring olika
ämnen, så som att våga lita på sina kamrater och
Gud. Senare på kvällarna hade vi även en andakt där
det delades vittnesbörd, sjöngs lovsång och det erbjöds även förbön som utnyttjades väl av ungdomarna.
Vi hann även med en skoterutflykt, en nyårsfest och
mycket skidåkning, så efter en veckas läger vara alla
trötta i bussen på vägen hem till Borås.
Hälsningar
Mattias Andreasson

Dag

Grupp

Tid

Ålder

Kontakt

Tel

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

vara en öppen dörr till
Hemsida Vill
http://myraskyrkan.se/equmenia.html

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

0705-32 59 38

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

Tel

Jag vill lära dig och
undervisa dig om den
väg du skall vandra,
jag vill ge dig råd och
låta mitt öga vaka över
dig.
Ps 32:8

