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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.

Ljus i mörkret
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Vi behöver ljus och värme. Rent
fysiskt behöver vi, och hela skapelsen, det för att fungera – för att
växa, utvecklas och överleva. Psykiskt behöver vi det av egentligen
samma anledning. Vi klarar oss
inte allt för lång tid utan sådant
som lyser upp i vår tillvaro eller
utan värme och gemenskap från
andra människor. Inte om vi ska
må väl och kunna leva vårt liv
fullt ut. Just nu är vi mitt i den
mörkaste årstiden. Dagar med
moln och regn gör det än mer påtagligt. Då tänder vi gärna ljus, rent fysiskt, för att lysa upp det där
mörkret. Och nu firar vi också advent, en tid av ljus i mörkret, en
tid av förberedelse och förväntan och av tillfällen till värme och
gemenskap.

Ungdomsledare
Ungdomsledare
Elin
ElinJohansson
Johansson
0704
0704––14
1496
9614
14
johansson_elin@live.com
johansson_elin@live.com

Advent förbereder för det största ljuset av alla, den innerligaste
värmen som går att få, nämligen Messias, Jesus. Våra adventsoch julsånger talar om just det och en av mina favoritpsalmer
lyder så här:
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Det folk som vandrar i mörker får se ett underbart ljus. Ja, över
dödsskuggans länder ett ljus skall brinna så klart. Då lättar
själarnas ångest, och glädjen växer till sång. Messias kommer till
jorden, som Gud har lovat en gång.
Psalmer & Sånger, nr 489, text: A. Widegård
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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
Sista manusdag för nästa
blad är måndagen den
12 februari
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Vi kan vandra i mörker rent fysiskt, och låta det lysas upp av ett
ljus eller kanske snarare en ficklampa. Det där mörkret vi kan
uppleva känslomässigt innebär en tyngre vandring, det är inte lika
enkelt att lysa upp det. Och det kan också vara så att den här tiden
på året – med all förväntan och förberedelse – gör det bara ännu
mörkare.
Jesus har besegrat mörkret. Hans ljus kan lysa upp det mörkaste
mörker och lätta den djupaste ångest. Han vill göra det, det var
därför han föddes till jorden. Den här tiden på året är en tydlig
påminnelse om det, eftersom det är det vi firar.
Min bön med den här texten är att Du ska se det ljuset Jesus är och
att det ska väcka sång i ditt inre.
Jag önskar dig Guds rika välsignelse och en ljus och fridfull
advents- och juletid.
Rebecka Benjaminsson Larsson,
pastor i Myråskyrkan

Tider att boka in redan nu
En helg med Mikael Tellbe
14 - 15 april får vi besök av Mikael Tellbe. Mikael har sina rötter i
Borås, men är numera bosatt i Örebro och verksam vid Örebro
Teologiska Högskolan som lärare i Nya Testamentet. Vid sitt besök
hos oss kommer han att prata utifrån sin bok ”Vad menar vi med att
Bibeln är Guds ord?”. Det blir en samling lördag eftermiddag/kväll
och gudstjänst söndag förmiddag. Mer information om tider med
mera kommer i nästa församlingsblad, men skriv in det i din
almanacka.

Markusåret
Under läsåret 2017/2018 genomför Equmeniakyrkan det som kallas Markusåret. I vår församling,
Equmeniakyrkan i Brämhult, blir det några träffar när vi tillsammans får läsa, fundera och samtala
kring Markusevangeliet. Välkommen med på någon eller alla!
Frukostsamling lördag 20 januari kl. 9
Kvällsamling tisdag 30 januari kl. 19
Kvällsamling onsdag 28 februari kl. 19

Ekumeniska böneveckan
I januari är det ekumenisk bönevecka i hela Sverige. I Borås blir det samlingar varje kväll kl. 18 i någon av
stadens kyrkor. Samlingarna varar ca 30 minuter, respektive församling ansvarar för sin samling och alla är
välkomna att delta.
Måndag 15 januari kl. 18 Café Källan, Frälsningsarmén
Tisdag 16 januari kl. 18 Immanuelskyrkan
Onsdag 17 januari kl. 18 Pingstkyrkan
Torsdag 18 januari kl. 18 Brokyrkan
Fredag 19 januari kl. 18 Myråskyrkan
Lördag 20 januari kl. 18 Gustav Adolfs kyrka
Söndag 21 januari kl. 18 i Lutherska missionskyrkan

Gemensam bönekalender
Måndag Barn om ungdomsarbetet i Equmenia
Tisdag

Dagledigträffar & stickcaféet

Onsdag Husförsamlingarna
Torsdag Barnfamiljerna i församlingen
Fredag

Tonåringarna

Lördag Församlingens ledning, arbete och utveckling
Skiss av Christina Elg

Söndag Församlingens medlemmar och vänner

Församlingsboken
Till Herrens vila
Gunvald Gustavsson
Född 8/12 1945
Död 4/11 2017

Uppslutningen var stor vid höstens traditionella skördefest. Lotterna tog snabbt slut
och massor av hemgjord saft och sylt bytte
ägare. Vi i missionskommittén vill tacka alla i församlingen för det stora gensvaret.
Gull-Britt Byhlin berättar här nedan lite
om vart pengarna går.

Höstens skördefest blev en succé
Nästan 8.000:- kronor till missionsarbetet i Equador
"Ecuador – landet mitt på ekvatorn
– vars natur tar andan ur dig."
"Allt finns! Stränder, berg, dalar, vattenfall, snö, orkidéer, papegojor...” Så beskriver Equmeniakyrkan,
på sin hemsida, landet Ecuador. Trots att Ecuador har
rika naturtillgångar, framför allt olja, är den ekonomiska situationen svår för det stora flertalet.
Där finns också Equmeniakyrkans systerkyrka, Förbundskyrkan (Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador)". Förbundskyrkan, är en växande kyrka, med flera olika pionjärprojekt, och räknar idag med ungefär
10.000 medlemmar i 60-talet församlingar. I en av
dessa församlingar hittar vi Gunilla Eliasson, socionom och missionsarbetare från Sverige. I Guayaquil,
som är den största staden i Ecuador med tre miljoner
invånare, driver tre av Förbundskyrkans församlingar
var sin skola. Gunilla arbetar bland annat som skolkurator. Hon arbetar främst med elever men också
med föräldrar.

"Genom volontärt arbete i Buenos Aires i Argentina
för UMU (Ungdom med uppgift) tio år senare visste
jag att socialt, eller diakonalt, arbete är så viktigt att
kyrkan engagerar sig i. Sexuella övergrepp och våld
inom familjen är mycket vanligt och jag ville gärna
finnas med och stärka framför allt kvinnor, men också
barn."
Gunilla befann sig i Ecuador när den stora jordbävningen ägde rum 2016. Många byar och städer förstördes på kusten och Gunilla fick möjlighet att tillsammans med en annan missionär åka runt och samla
in förnödenheter, som de sedan kunde forsla till de
drabbade. Gunilla fick ha många krissamtal under
öppen himmel för människor, som inte längre hade
något hem.

Första gången jag träffade Gunilla var 2013, under tiden jag jobbade som volontär inom Förbundskyrkan i
Ecuador. Gunilla var i Ecuador för första gången och
besökte Förbundskyrkan och dess arbete i landet.
Detta ledde till att hon kunde åka ut som missionär
för Equmeniakyrkan i april 2015.
Men hur började det? Gunilla berättar att hon har haft
kontakt med Sydamerika sedan 1994, så hennes kallelse var att åka till något land på den kontinenten.
Det var också genom det mötet som Gunilla valde att
studera socialt arbete istället för teologi. Hon beskriver det så här:

Gunilla tog en selfie på Patricia och sig själv när de besökte Patricias födelseort San Gabriel i norra Ecuador,
där de jobbat med medicinsk integral hjälp till kvinnor.
Patricia Lugo besökte Myråskyrkan tillsammans med sin
man Washington Armas hösten 2014. De är aktiva i Förbundskyrkan, Rios de Agua Viva i Committé del Pueblo.

I den ena av skolorna, som ligger under Förbundskyrkan, Telmo Marquina i Guasmo Sur i Guayaquil,
var i juni 177 barn inskrivna. Administrationen av
skolan sköts av Förbundskyrkans speciella organ för
utbildning, som vill satsa på skolan i form av en nybyggnation, då de nuvarande byggnaderna är i undermåligt skick.
Man anser att det är ett missionsarbete, som utförs
genom att vara den enda evangeliska skolan i området och att ge en bra gedigen skolundervisning med
god pedagogik. Området räknas till en socioekonomisk utsatt stadsdel och genom att utbilda barn också
med Guds värderingar hoppas man kunna sprida ljus i
mörkret. Droger florerar bland ungdomar och tonårsflickor har ofta oönskade graviditeter, arbetslösheten
är hög, kriminaliteten likaså och som ung utan högre
utbildning dominerar missmod och hopplöshet. Genom nya lokaler skulle skolans status höjas och fler
skulle skriva in sina barn, menar man. Om någon vill
vara med och stötta kan man göra det via Equmeniakyrkans internationella arbete.
Ni som vill stödja Gunillas arbete inom Equmeniakyrkan kan skicka understöd till:
Plusgiro 900328-6 eller bankgiro 900-3286.
Märk insättningen "45110 Eliasson". Det går
även att sätta in pengar på Myråskyrkans
bankgirokonto och märka insättningen med:
Mission "45110 Eliasson". Tack för din gåva!

Gunilla arbetar även med själavård. Hon undervisar i
församlingar och predikar. Gunilla beskriver Ecuadors olika landsområden, som att det vore två olika
länder, landet vid kusten och landet i bergen. Det är
olika klimat, olika sätt att prata, olika sätt att vara och
Gunilla är tacksam till Gud att hon får lära sig nya
saker om oss människor hela tiden. Verkligheten är
dock densamma var vi än befinner oss. Fungerar inte
våra nära relationer tillfredsställande, så lider hela
familjen och även varje enskild del, säger Gunilla.
Många ensamstående lider också. Livets villkor och
umbäranden när det gäller existentiella teman, är sig
ganska lika, oavsett social bakgrund. Den innersta
längtan av kärlek och acceptans förenar oss människor. Vårens och höstens arbete har inneburit att Gunilla utbildar pastorer inom "Våld i nära relationer".
Utbildningen har även hållits för kvinnorna i Gunillas
församling. Gunilla säger att det öppnar sig nya dörrar. Under hösten medverkar Gunilla några dagar i
APG 29 (Lärjungaskolan) som detta år hålls i Quito,
huvudstaden.
I april gifte sig Gunilla med José som kallas Pepe.
Hennes man är medlem i samma församling som Gunilla i Guayaquil. Sommaren 2017 besökte de Sverige
tillsammans. Ingemar och jag fick uppleva glädjen att
ha dem hos oss nästan ett dygn. Det slog mig åter
igen, liksom så många gånger under min vistelse i
Ecuador, när jag träffade Gunillas man, att man kan
komma från olika länder, från olika kulturer och ha
olika språk men när vi har en gemensam tro på Herren Kristus, så förenar det och gör att vi kan känna
värme och gemenskap utöver det vanliga.
Gull-Britt Byhlin

Telmo Marquina i Guasmo Sur i Guayaquil

Några minnen från en resa till Italien
Jag har här nedtecknat några minnen från vår
Italienresa, kompletterade med bilder. Vi besökte inte några storstäder med vackra byggnader med undantag av Reggio. Men vi upplevde i stället det genuina Italien i form av små
byar uppe i bergen eller nere vid kusten.
De Eoliska öarna var en fantastisk upplevelse.
Södra delen av Italien som vi besökte är fattigare än de norra delarna där industrin finns.
På senare tid har man fått ett ekonomiskt uppsving även här, delvis beroende på den ökande
turismen. Vi hjälpte ju till!
I september månad reste vi åter igen till Italien, denna gången till den sydligaste delen, Kalabrien. Italien har fascinerat oss genom dess vackra natur, kultur
och trevliga människor. Tidigare har vi gjort en
bussresa genom ”klassiska Italien”, samt Rom och
Gardasjön med tillhörande utflykter till bl a Venedig
och Verona. Nu tyckte vi att det skulle vara intressant att se den sydligaste delen, ”tåspetsen”, provinsen Kalabrien.
Resan påbörjades med flyg till Catania på Sicilien,
där reseföretaget mötte med buss och färdledare.
Färden gick utmed Siciliens kust, via Messinasundet till italienska fastlandet. Vårt hotell, Santa Lucia,
beläget några kilometer utanför staden Tropea vid
Tyrrenska havet. Härifrån gjorde vi under en vecka
utflykter till ett flertal vackra och intressanta platser
i Kalabrien.

På hemvägen gjorde vi ett besök i den vid Tyrrenska havet vackert belägna byn Scilla. Det man
minns av denna by var dess genuint italienska
charm.

Eoliska öarna
I vår resa ingick en båttur till Eoliska öarna
eller Lipariska öarna, en vulkanisk ögrupp i
Tyrrenska havet norr om Sicilien. Resan tog
ca 2 timmar (på en fullpackad båt) till den
första ön, Vulcano, där de som ville kunde
ta sej ett svavelbad som påstås vara hälsosamt för diverse krämpor. Vi avstod från badet.
Nästa stopp på båtresan var Lipari, en större
ö som jag tyckte var vackrare och ekonomiskt mer utvecklad. Här åt vi lunch på en
trevlig restaurang som gjorde goda affärer
för nu kom alla båtburna turister på en gång
och de var hungriga. Färden gick vidare till
nästa ö, Stromboli. Ön domineras av den aktiva vulkanen som reser sej över bebyggelsen. Här filmade en gång vår kända skådespelerska Ingrid Bergman. Stromboli är en
vacker ö. Vi gick längs byns huvudgata som
stiger uppåt mot vulkanen. I slutet av gatan
låg huset där Ingrid Bergman bodde - öppet
för besökare.
Vi såg många ungdomar som förberedde sej
för klättring på Strombolis sluttning, en
spännande och populär sport här, med tanke
på att vulkanen är aktiv! Så småningom blev
det dags att återvända till hamnen och vår
båt för återresan till Tropea.
Locri
Locri är beläget vid Joniska havets kust.
Platsen koloniserades av grekerna ca 680
f kr. Här har omfattande arkeologiska utgrävningar ägt rum som vi fick studera,
samt även besöka ett muséum med en
mängd föremål man hittat vid utgrävningarna. Mycket intressant för den historiskt intresserade.
Reggio
Det ståtliga monumentet på bilden står i
Reggio di Calabria som före 1970 var provinsen Kalabriens huvudstad och har ca 200
tusen invånare. En vacker stad belägen vid
Messinasundet. På andra sidan ser man Sicilien.
Hans Karlsson

Gudstjänster och samlingar
December
Lördagen den 2
17.00 Konsert Myrås Gospel
Söndagen den 3 1:a advent
10.00 Adventsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång: Kören
Besök av Borås Lucia som
avslutar gudstjänsten
Fredagen den 8
12.00 Nattvardsandakt
Rebecka B Larsson
Söndagen den 10 2:a advent
17.00 Equmenias grötfest
med luciaprogram av Equmenias
barn och ungdomar
Tisdagen den 12
15.00 Dagledigträff
Julsånger
Rebecka B Larsson med flera
Söndagen den 17 3:e advent
17.00 Julsångernas kväll med
Myråskyrkans sångare, musiker
och vänner
Rebecka B Larsson

Januari
Söndagen den 7
14.00 Missionsfest
Ned Modesha med familj
Fredagen den 12
12.00 Nattvardsandakt
Rebecka B Larsson
Söndagen den 14
10.00 Gudstjänst
Rebecka B Larsson
Söndagen den 21
10.00 Nattvardsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Kören
Tisdagen den 23
15.00 Dagledigträff
Lennart Bergvall visar bilder
Söndagen den 28
10.00 Gudstjänst
Tommy Holmberg
Sång av Ellinor och Mattias
Andréasson

Välkommen till nyårsbönen

Måndagen den 25 Juldagen
07.00 Julotta
Rebecka B Larsson
Kören

På nyårsafton är det återigen dags att fundera och meditera
över det liv vi placerats i. Det liv vi lever, ibland glatt och ibland
lite mer motvilligt. Eller som Bob Dylan formulerar det ”varje
mänskas vacklan mellan kaos och balans”.

Söndagen den 31 Nyårsafton
17.00 Nyårsbön
Åke och Marja Andersson

Vi funderar på året som gått och året som kommer, på livet
och döden, på tankar och känslor och kanske var skatorna
sover om vintern… Med inspiration av förra årets nobelpristagare och av bibeln och av livet. I närvaro av Gud.
Detta blev ju lite pretentiöst så sammanfattningsvis kanske
vi kan säga att det blir ungefär som förra året. Och Gud är
där… så välkommen du också till nyårsbön klockan 17.00
på nyårsafton.
Önskar Åke med flera

Julsångernas kväll i Myråskyrkan
Söndagen den 17 december kl 17.00

Gudstjänster och samlingar
Februari
Söndagen den 4
10.00 Gudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång Birgitta Felle
Fredagen den 9
12.00 Nattvardsandakt
Rebecka B Larsson
Söndagen den 11
10.00 Gudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång Johanna Tellbe
Söndagen den 18
10.00 Gudstjänst
Elisabeth Levin
Sång Myrås Gospel
Söndagen den 25
10.00 Nattvardsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång Kören
Tisdagen den 27
15.00 Dagledigträff
Christina Baiko sjunger och
berättar om Vitrysslandshjälpen

Mars
Söndagen den 4
10.00 Gudstjänst
Hans Gustavsson
Kollekt till Gideoniterna
Sång Catarina och Hans
Eriksson
Söndagen den 11
11.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Hans Dahlgren
Fredagen den 16
12.00 Nattvardsandakt
Rebecka B Larsson
Måndagar
19.30 – 21.00 Kören övar jämn vecka
Onsdagar
10.00 Promenad för herrar med fikastund
19.00-21.00 Myrås Gospel övar varje vecka
Torsdagar
10.00 Promenad för damer med fikastund

Här börjar glädjebudet
Mark 1:1
I vår husförsamling har vi bestämt oss för att
våra diskussioner framöver ska utgå från boken
”Markus runt på 90 dagar”. Gruppen har funnits
i många år även om en del medlemmar gått bort
och andra tillkommit. Vi har under åren läst och
diskuterat många böcker med utgångspunkt från
Bibeln. Böcker som har gett oss många intressanta diskussioner kring tro och kristet liv.
Att vi nu bestämt oss för att utgå från just Markus
evangelium hänger ihop med att Equmeniakyrkan
bestämt sig för att ha ett Markusår, ett år då vi koncentrerar oss på evangelisten Markus och hans berättelser om Jesu liv. Hos oss turas vi om att läsa ur
Markusevangeliet för att sedan fortsätta med texterna
i boken. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor
under rubriken Tänk efter! Då kommer vårt samtal
automatiskt in på var och ens egna reflektioner. Hur
kan jag till exempel göra Jesus mer synlig i vardagen? Vad är min uppgift i församlingen? Vad kan jag
göra för andra människor? Kan jag lära mig att höra
hans röst? Duger jag inför Jesus? Varför prövas en
del människor så hårt, när en del tycks glida lätt genom livet? Många är frågorna!
För oss är husförsamlingen inte bara diskussioner
kring Jesus och kristet liv. Den sociala samvaron är
lika viktig. Vi träffas var fjortonde dag hemma hos
varandra där vi samlas runt kaffebordet, avnjuter en
god smörgås med kaka därtill. Avslutar gör vi alltid
med Fader Vår-bönen.

I samma husförsamling som Karin och Per Jälthammar
Min tanke är att jag är glad i min församling och ingår Marianne och Christer Samuelsson, Erene och
kyrka, glad att få ha vandrat med Jesus många år.
Lennart Östh, Gunvor Strömbom, Bernt Ahnvik samt
Jag upplever mig vara närmare honom nu mer än Agneta och Jan Petrén
förut, kanske beroende på att jag är äldre och har
mera tid att reflektera och att läsa både kristna böcker
och Bibeln.
Karin Jälthammar

Efter regn kommer skratt…
Bilden är tagen en minst sagt regnig torsdag efter att ett antal modiga damer trotsat regnet och gått sin vanliga promenad. Värmande plädar har till
en del ersatt dyblöta kläder och humöret är som vanligt på topp.
Varje torsdag klockan tio träffas damerna för att i lite olika tempo gå sin
runda, följd av en stunds trevlig samvaro runt kaffebordet. Det finns plats
för flera.
Men… det finns plats för ännu fler herrar på deras promenad vid samma
tid på onsdag förmiddag. Den gruppen har tunnats ut betänkligt. Dags för
uppryckning!
Alla är välkomna, vare sig ni känner att ni hör till onsdags- eller
torsdagsgänget!

Hembygdsföreningen på besök
En söndagskväll i oktober var Myråskyrkan i det
närmaste fylld. Det var Hembygdsföreningen som i
samarbete med musikanter, kören och ett par solister
sjöng sånger om himlen. Det är inte utan att det finns
en del att välja på. Såväl psalmer som läsarsånger
fick plats. Jag behöver väl knappast nämna att minst
lika många fick läggas åt sidan till ett senare tillfälle.
Kvällen räckte helt enkelt inte till. Kyrkan fylldes av
musik när många sjöng med i de bekanta tonerna.
Rebecka satte avtryck med sin andakt. Många som
lyssnade till henne för första gången var imponerade
av vår pastor.
/Lena

Vår församling
i tiden

Vi är en församling med
tradition, för inte längesedan genomfördes det
125:e församlingsmötet!
Till våren kommer vi att
uppmärksamma årsjubileum för vår församlings
aktningsvärda ålder, detta gör vi i en församling
som trots sin ålder även
andas framtid.

Med höstens församlingsmöte tog vi ett kliv av förändring och ändrade det juridiska namnet till Equmeniakyrkan i Brämhult. Rötterna i missionsförbundet
finns kvar, men vi har som församling valt att visa på
vår delaktighet i en ekumenik.
Många bär vår församling med böner, pengar och arbetsinsatser. Just arbete är för stunden något påtagligt,
en stor insats sker i källaren där vi snart har ett nytt
golv som ska bidra till bättre inomhusluft. Förutom
en stor arbetsinsats kräver det ekonomi, vi har en del
pengar för underhåll av fastigheten men en extra gåva
till golvet är alltid välkommen, det lägger liksom
grunden för arbetet. Passa gärna på att provlukta nästa
gång du besöker kyrkan.
Vi lyckas år efter år hålla vår ekonomi i balans, vi har
inget stort överflöd men vi uppfyller våra åtaganden.
När det gäller kollekt så har vi vid några få tillfällen
kollekt till andra ändamål än församlingen, vi från
styrelsen vill påminna om att vid dessa tillfällen går
alltid kollekt i kuvert till församlingen. Utvecklingen
går framåt och swish har gjort sitt intåg i vår 125 åriga tradition. Styrelsen har bestämt att principen för
kollekt via swish ska vara den samma som för kuvert
dvs swish-kollekt betraktas som veckooffer.
Efter 125 år är vi fortfarande en levande församling,
bygger på samma grund som tidigare, en tro på Guds
budskap och ett stort engagemang från oss medlemmar för att verka i detta.
Urban Petrén

Här försvinner fukten
Aktiviteten i kyrkan har varit enorm de senaste veckorna. Det har kryllat av egna hantverkare som tillsammans med ett och annat
proffs gjort allt för att fördriva fukten och
göra hela kyrkan användbar igen.
Alla kan bidra på sitt sätt. Följ gärna Urbans
uppmaning och ge en extra penninggåva till
golvet.

och det

nya golvet växer fram

Ett stort tack, både till er som arbetat så
flitigt, och till er som bidragit med bilder!

Det är lördag den 30 oktober 2017 och klockan
är ca 8:20. Det börjar bli liv utanför Myråskyrkan.
Scouter, Spårarscouter och Ledare börjar samlas för att
åka på Höstens stora begivenhet, Kämpalek med efterföljande hajk.
Men vi backar lite i tiden. Vi i Brämhult har nämligen
varit en av de kårer som arrangerat denna kämpalek. Så
i maj var vi några ledare som åkte till Rya Åsar för att
leta reda på någon bra slinga för att Kämpaleken. Vi
har därefter varit där fler gånger för att få till en bra
bana att gå och hitta bra platser för de åtta kontrollerna.
Sedan har vi fixat med ett och annat så som ett tillstånd
för att få vara på Rya Åsar då det är ett naturreservat.
Vi har tagit fram kartor och broschyrer från kommunen. Det har även fixats dit några toalettvagnar och
ljud m.m.

Den första kontrollen vi kom till var en kontroll
med knopar. Där fick scouterna ett 5 meter långt rep
som de alla skulle hålla i och sedan knyta en råbandsknop utan att släppa repet. Efter denna kontroll så gick vi vidare på vad vi ledare trodde var
rätta vägen. Men oj då! Vi hamnade visst lite fel.
Men det var snart fixat. Så vi var rätt igen. Sedan
kom vi till en kontroll där det var dags för samarbete. Där fick de vara fyra stycken som höll i var sitt
snöre som var hopbundna på mitten och där var en
krok fäst. Med hjälp av detta skulle de flytta fyra
klossar.
Sedan hamnade vi på en kontroll där de skulle känna igen fem olika knivar, fem olika yxor och fem
olika sågar. De fick titta på verktygen en stund sedan fick de lappar med olika namn på som de skulle
para ihop med rätt verktyg. Efter detta var det dags
för att elda av några snören. När vi sedan gått en bit
så var skulle vi gå en spännande promenad nedför
Rya Åsar på en smal stig med mycket rötter och en
rejäl lutning. När vi klarat av detta så kom vi till en
kontroll där det skulle paras ihop löv, barr och ved
och en bild med trädet på med rätt namn.
Därefter var klockan strax efter 11, så då hittade vi
en glänta med sol och satte oss ner för att äta vår
lunch. Det var pannkakor, pastasallad, smörgåsar
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Så åter till lördagen den 30 oktober 2017. När vi samlades i kyrkan var det några ledare som redan hade varit igång några timmar med att fixa med toalettvagnarna så de var på plats och att ljudanläggningen hamnade
där den skulle vara. De hade även varit ute och snitslat
banan. Sedan vid 8 tiden så började de tillsammans
med Roland Johansson att vara parkeringsvakter.
Men nu åter till det liv som blev vid kyrkan vid 8:30
tiden. Då var vi 4 ledare och Lena Finlöf plus 8 spårare
och 10 scouter som åkte vidare till Rya Åsar. Där anslöt ytterligare en scout till oss. Lena Finlöf var med
under dagen och var funktionär.
När vi kom dit så gick vi till startplatsen för att anmäla
oss och få med oss ett startkort och lite annan info. Vi
hade denna dag 3 patruller som deltog. Ni kommer att
få följa patrullen med de mellanstora scouterna på
vandringen på Rya Åsar.
Vi hann inte så mycket
mer än att starta vid ca
9:15 innan det började
frågas efter när vi skulle
fika. Vi svarade att det
gör vi någon gång efter
klockan elva.

och diverse fika som åts. Där satt vi och hade det
skönt en lång stund. Sedan gick vi vidare på spåret.
Nästa kontroll var en kartkontroll. Här skulle de
kunna några kartecken och sedan även några spårtecken. Därefter så skulle de också gå ut vid en utsiktspunkt och bestämma avståndet till Södra Älvsborgs Sjukhus. Därefter kom vi till en sjukvårdskontroll och här stötte vi på våra glada spårarscouter.
Här skulle de bl.a. göras ett tryckförband. Sen var
det bara en kontroll kvar. När vi kom till den fick vi
två ramar och en massa bitar som skulle passas in
så att dessa bildade scoutbönen och scoutlagen.

Därefter så gick vi till mål. Efter en stunds väntan blev
det underhållning, avslutning och prisutdelning.
När detta var gjort så åkte vi till kyrkan och lämnade någon scout och hämtade upp vår kvällsmat, frukost och
hajkpackning för att sedan åka till Åsengården. Där var
det dags för det allra bästa, nämligen att få sova i vindskydd. Där gjorde vi upp eld för att kunna laga vår
kvällsmat som för de allra flesta var något grillat. När vi
hade ätit så gick vi in i ladan som finns på Åsengården för
att tillsammans med övriga kårer som var på Åsengråden
ha lägerbål. Oj! vad mycket som hände på detta lägerbål.
Efteråt gick vi tillbaka till våra tre vindskydd för att sova.
På söndagen var det dags att åka till kyrkan för att ha
equmeniagudstjänst. Där invigdes det nya Spårare, Scouter och ledarscouter. Den eftermiddagen tror jag att de allra flesta som varit ute på detta underbara evenemang hela
helgen, gjorde så lite som möjligt.
Simon Mållberg

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 (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.

