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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
Sista manusdag för nästa
blad är onsdagen den
14 november
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Du är på väg hela livet. Din livsväg leder
över höga berg och genom djupa dalar.
Ofta är den krokig och full av gropar.
Ibland får du intryck av att stå inför en
avgrund, men så visar det sig att det ändå
finns en fortsättning på vägen.
Du går vidare. Ofta ställs du inför val vid
vägskäl. Men en sak kan du aldrig göra:
gå tillbaka till utgångspunkten. Du måste
acceptera att du har en väg att gå och att
både landskapet och du själv förändras.
Men varje sträcka har sin charm och sina
möjligheter, och bakom varje backkrön
eller kurva öppnar sig nya vyer på din
livsväg.
Rainer Haak
ur boken ”På alla dina vägar”
utgiven på Libris förlag 1989

Vem har makten?
Just nu, när den här texten skrivs, är det oklart. Ett
par dagar efter valet finns det inget tydligt resultat.
Det går att anta att det kommer att bli rörigt, det
går att ana att det kan komma att bli samarbeten
som vi inte är vana vid att se. Vi vet dock inte vem
som har makten i vårt land, vi vet inte vilka som
kommer att regera de fyra närmaste åren.
Behöver vi bry oss om det? Behöver vi som kyrka,
vi som enskilda kristna, bry oss om vem som
bestämmer i landet vi bor i?
Jesus svarar i Matteusevangeliet kapitel 22 ”Ge då
kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som
tillhör Gud.” på frågan om det är rätt att betala
skatt. Vi kan välja att tolka det som att världsligt
och religiöst ska separeras, att det inte har med
varandra att göra. Sammanhanget det är taget ifrån
vill snarare säga att vi ska inte bortse från det
världsliga, bara för att vi är religiösa. Vi ska inte
strunta i den världsliga ordningen, bara för att vi
bekänner oss som kristna.
Så – ja. Vi behöver bry oss om hur Sverige styrs,
av den anledningen att vi inte kan separera olika
delar av livet från varandra. Hur Sverige styrs –
vilka som styr Sverige – kommer att påverka oss
som kyrka, oss som församling och oss som
enskilda kristna. Direkt eller indirekt. Och – hur
Sverige styrs kommer att påverka liv och vardag
för de människor vi är kallade att nå ut till. Det
samhälle vi är kallade att verka i.

I 1 Krönikeboken 16:11 läser vi ”Sök er till Herren
och hans makt, träd ständigt fram inför honom.”
Vi vet vem som har den yttersta makten. Vi vet ännu
inte vem som har makten i Sverige, men vi vet vem
som har makten som verkligen gäller.
Till honom får vi söka oss – i frustration över
valresultat, i förtvivlan över politiska utspel, i oro
inför framtiden, men också med vårt hopp, vår
längtan och våra visioner. Och vi får be, ständigt, för
oss själva, för människor omkring oss och för dem
som så småningom får uppdraget att styra vårt land.
Med bön om att
Välsignelse från Gud, som skapar och bär, som
älskar och kämpar, som förnyar och ger liv, må
omsluta oss till vila och trygghet, må utmana oss till
äventyr och kamp. Amen
(Psalmer och Sånger, nr 973)

Rebecka B 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

Myråskyrkans vänförsamling i Ecuador
Rios de Agua Viva (Floder av Levande Vatten)
Det var med stor glädje som jag fick möjlighet att
fråga ”min” församling i Comité del Pueblo om de
ville bli vänförsamling till Myråskyrkan. Pastorsfamiljen blev glada över min fråga och jag fick
möjlighet att ställa frågan direkt till församlingen
en söndag när vi besökte försam-lingen i somras.
Alla i kyrkan var positiva och nu har vi alltså en
vänförsamling. Jag vill därför ge en lite närmare
presentation av vår vänförsamling Rios de Agua
Viva.

Pastor Washington Armas kom till kyrkan 2004
och arbetade först som ungdomsledare. Numera är
han pastor för församlingen och i våras slutförde
han sin uppsats och är numera ordinerad pastor.
Han skrev en uppsats om sex personer i bibeln som
tog sitt liv. Underrubriken lyder: ”Historias de
depresión, de poder y de abusos sexuales”
”Berättelser om depression, makt och sexuella
övergrepp.” Vill någon läsa uppsatsen på 84 sidor
som är på spanska, kan jag skicka länken.

Kyrkan ligger centralt i Comité del Pueblo, som är
en förort till Quito. De välbärgade bor inte i Comité
del Pueblo, som består av låga, ofta omålade,
hyreshus med stora murar och låsta portar. På
kvällarna går man inte ut. Det är inte säkert.
Gatuhundar springer på gatorna och gör sina behov.
Det finns nästan inga träd på hela området och
endast en minilekpark med nötta lekredskap och
endast ett par träd. Trafiken är tät. Bilar tutar på de
smutsiga gatorna och bussarna spyr sina avgaser.
På huvudgatan, nära kyrkan, är det små affärer på
rad där man kan köpa allt mellan himmel och jord;
kött, kläder, grönsaker, husgeråd, m.m.

Washington arbetar 100 % i församlingen och hans
fru Patricia Lugo arbetar 50 % som directora
(föreståndare). Förutom det administrativa arbetet
predikar Patricia ibland på söndagarna och är
ledare för ungdomsgruppen. Washington besöker
ofta, tillsammans med en diakon, någon person
som ligger på sjukhus eller gör hembesök.

Församlingen bildades 1998 av 20 medlemmar. År
2000 började församlingen att växa. Idag är de ca
170 medlemmar. För fem år sedan när jag arbetade
som volontär i församlingen var de ett hundratal. I
församlingen har tillkommit 15 personer från
Venezuela som har flytt förhållandena i hemlandet.
På frågan hur församlingar sprider sitt budskap
svarar Washington att det sprids genom ”mun till
mun-metoden”.

Fortfarande driver församlingen projektet Compasión, som betyder medkänsla, det projekt som jag
arbetade i, men erhåller inte längre något bidrag för
det. De serverar mat på fredagar för barn och ungdomar, ett hundratal portioner. Två personer är anställda på deltid i projektet, Digna och Angela.
Rios de Agua Viva har många volontärer. Varje
söndag är det någon volontär som leder gudstjänsten och bönen. Då är det också söndagsskola.
Tisdagskvällar samlas ungdomsledarna. På onsdagkvällar är det bibelstudier som Washington leder,
ca 30 personer brukar närvara. Varje torsdag är det
bön och ett 20 tal personer samlas. En gång i
halvåret har församlingen en bönevecka då de ber
dygnet runt för församlingen och olika aktuella
ämnen. På fredagskvällar samlas ungdomarna.

Pastorsfamiljen Washington, Patricia och Emilya

Församlingen har ett tiotal diakoner som studerar
bibeln tillsammans en eftermiddag i veckan.

Bland diakonerna finner vi både äldre och yngre
personer. Flera av dessa brukar predika när Washington
är ledig en söndag i månaden.
Församlingen organiserar utflykter några gånger om
året. På utflykterna sjunger man, ber, leker och studerar
bibeln. Ungefär två gånger per år har församlingen dop.
De brukar då åka till nationalparken Jerusalem.
Medlemsintagning sker kontinuerligt under året.
Washington skriver ner vilken vision församlingen har:
”Alcanzar al Mundo, Salvando La familia” som betyder
”Nå världen och rädda familjen.”
Att besöka en gudstjänst i Rios de Agua Viva är inte
riktigt som att besöka en gudstjänst i Myråskyrkan.
Strax före kl. 09.00 på morgonen börjar några personer
att be för gudstjänsten då församlingen står upp och ca
09.15 börjar lovsången, som olika lovsångsteam leder
och även under sången står vi upp. Musiken är hög och
långt ut på gatan hörs sången och musiken.
Sångtexterna visas på storskärm så alla kan sjunga
med. Några sångböcker finns inte. Efter lovsången kan
det hända att mötesledaren vill att vi ska hälsa på och
välsigna varandra. Detta kan hända fler gånger under
gudstjänsten.
Vid 10.00 tiden börjar pastorn predika eller den person
som ansvarar för predikan. De bibeltexter som predikan
handlar om, kan vi följa på storskärmen. När predikan
är slut efter ca 45 minuter till en timma kan olika saker
hända. Det kan vara att personer som har fyllt år under
senaste månaden får komma fram till podiet och alla,
både äldre och yngre, får en godispåse. Andra gånger
kan det vara någon familj som behöver förbön eller får
komma fram som en tacksägelse över t ex en lyckad
operation. Ibland kan det var någon gäst som är på
besök som får säga några ord. Jag har fått förmånen att
flera gånger medverka i denna del. Vissa söndagar
serveras kyrkkaffe utanför kyrkan direkt efter
gudstjänsten.

Lovsångsteam

Skördefest

Bön för länderna i världen

Gudstjänsten kan vara mellan 2,5 timmar och tre
timmar. På grund av variationen i gudstjänsten och den
välsignande atmosfären känns aldrig gudstjänsten som
lång. När jag hör hur många personer som samlas i
Rios de Agua Viva varje vecka på bibelstudium, bön,
ledarsamlingar och gudstjänster känner jag att jag
skulle vilja vara där i denna gemenskap.
Jag skulle önska att jag kunde förmedla den glöd och
entusiasm som jag möter i församlingen Rios de Agua
Viva. Jag skulle önska att någon får känna den
välsignelse som jag får uppleva varje gång jag besöker
församlingen. Jag skulle önska att ni får lära känna
dessa vänner som brinner för Kristus.
Mitt hopp är dock att även vi i Myråskyrkan ska kunna
bli fler som träffas runt bibelstudium, bön och
gudstjänster. Vi sjunger ibland att vi vill vara brinnande
i Anden. Vill vi det? Eller är vi för bekväma, som

Washington sa när han var i Sverige och såg de
tomma kyrkorna? Vad vill vi prioritera?
Vad längtar du efter?
Gull-Britt Byhlin

Boråsmötet 2018
Lördagen den 13 oktober
En möjlighet till att få lyssna på talare som kanske kan
inspirera till ett engagemang för mission utomlands eller i
Sverige.
Equmeniakyrkan arbetar i 30-tal länder med att bl.a. grunda
församlingar och bistå med hjälp till att kunna följa de
mänskliga rättigheterna.
Se program på http://www.immanuelskyrkan.nu/

Sångkväll i Allhelgona-tid
Söndag 4 november kl. 18 bjuder vi in till
sångkväll i Myråskyrkan. Det är ett samarrangemang med Hembygdsföreningen i
Brämhult och vi får tillsammans lyssna till
och sjunga med i våra psalmer och läsarsånger.

Frukostsamling
Lördag 17 november kl. 9 möts vi till
en frukostsamling. Vi får dela gemenskapen kring frukostborden och därefter
lyssna till John Ahlström. John är pastor
i Equmeniakyrkan och lärare på Södra
Vätterbygdens Folkhögskola. Han
kommer att prata om hur Gud vill
använda oss sådana som vi är. Att Gud
vill ha oss – med våra intressen och sånt
vi är bra på i tjänst för honom.

Brämhultspromenaden den 6 april 2019
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Gudstjänster och samlingar
Oktober
Tisdagen den 2
18.00 Stick- & handarbetscafé
Torsdagen den 4
19.00-20.00 Bön
Söndagen den 7
Trons kraft, Ev Mark 12:41-44,
GT 1 Mos 6:13-22, Ep Heb 11:1-7, Ps 73:23-26
10.00 Gudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång: Ellionor och Mattias Andréasson
Lördagen den 13
10.00-16.30 Missionsmöte i Immanuelskyrkan
Söndagen den 14
Lovsång, Ev Luk 17:11-19, GT 1 Krön 29:10-14
Ep 1 Thess 5:16-24, Ps 65:9-14
10.00 Nattvardsgudstjänst
Ulrika Morazán, Equmeniakyrkans
samordnare för Latinamerika

Rebecka B Larsson
Sång:Catarina Hernström Benjaminsson
Tisdagen den 16
15.00 Dagledigträff, sång & musik med
Lennart Johansson, Timmele
18.00 Stick- & handarbetscafé
Torsdagen den 18
19.00-20.00 Bön
Lördagen den 20
15.00 Årsmöte
18.00 Konsert med Lennart Sjöholm,
Inga May Hörnberg och Hasse Hallström
till förmån för Läkarmissionen
Söndagen den 21
Samhällsansvar, Ev Matt 22:15-22,
GT Jer 29:4-7, Ep Rom 13:7-10, Ps 40:14-18
10.00 Årshögtid
Rebecka B Larsson
Sång: Kören

Söndagen den 28
Frälsningen, Ev Matt 23:37-24:2, GT 1 Mos
45:4-8, Ep 1 Petr 4:12-19, Ps 62:10-13
10.00 Gudstjänst
Liselott Pyrén Englund
Sång: Birgitta Felle
Tisdagen den 30
18.00 Stick- & handarbetscafé

November
Torsdag den 1
19.00-20.00 Bön
Alla helgons dag den 3
Helgonen, Ev Matt 5:13-16, GT Jes 60:18-22,
Ep Hebr 12:1-3, Ps 126
10.00 Nattvardsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Söndagen den 4
17.00 Sångkväll tillsammans med
Hembygdsföreningen
Tisdagen den 6
15.00 Gemensam RPG träff i Korskyrkan
”Tro och vetenskap i Harmoni”
Ivar Gustafsson, Mölndal
Söndagen den 11
Den yttersta tiden, Ev 1 Joh 2:28-3:3,
GT Am 4:12-13, Ep Matt 24;3-14, Ps 39:5-8
10.00 Gudstjänst
Rebecka B Larsson
Musik: Gösta Svaninger
Tisdagen den 13
15.00 Dagledigträff,
Christina Baiko sjunger och berättar
om Vitryssland
18.00 Stick- & handarbetscafé

Gudstjänster och samlingar
November
Måndagar
19.30 Kören övar jämn vecka

Torsdagen den15
19.00-20.00 Bön

Onsdagar
10.00 Promenad och fika för herrar
19.00 Myrås Gospel övar

Lördagen den 17
09.00 Frukostsamling med John Ahlström
v g s separat info sid 7

Torsdagar
10.00 Promenad och fika för damer

Söndagen den 18
Vaksamhet och väntan, Ev Matt 25:1-13,
GT Sef 3:8-13, Ep Upp 3:10-13, Ps 139:1-18
10.00 Gudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång: Ellionor & Mattias Andréasson
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Söndagen den 25
Kristi återkomst, Ev Matt 25:31-46, GT Jes
65:17-19, Ep 2 Petr 3:8-13, Ps 102:26-29
10.00 Gudstjänst
Åke Anderssson
Sång: Birgit Hultgren

23
23december
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kväll

Tisdagen den 27
18.00 Stick- & handarbetscafé
Torsdagen den 29
19.00-20.00 Bön
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Den 6 april 2019 är det åter
Den 6 april 2019 är det åter
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December
Första Advent den 2
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, GT Sak 9:9-10,
Ep Upp 3:20-22, Ps 24
10.00 Gudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång: Kören

Vi tänder ett ljus i advent.
Det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i advent.
Det sprider ljus i vårt mörker här…

.

Stewe Gårdare
Psalmer & Sånger nr 810
Utgiven på Libris Förlag

Dagledigas utflykt våren 2018
Den 29 maj var det dags för vårens utflykt.
Vi var ca 20 deltagare som denna soliga och
varma dag samlades vid Myråskyrkan. Utflyktsmålet denna gång var Borgstena. Vi hade
fått en inbjudan av vår pastor Rebecka till ett
besök i hennes hem som vi naturligtvis med
glädje accepterade.
Vårt första stopp var Källeberg, där Rebecka,
Zackarias och Natanael mötte oss vid parkeringen. Där besökte vi det gamla torpstället
Källeberg, som tidigare legat på ofri grund
men 1942 köpte kretsens ungdomsförening
torpet på offentlig auktion för 175 kr. År 1963
fick så SMU hela den inhägnade tomten på 3
500 m² i gåva av makarna Astrid och Lennart
Svens-son. Därefter köpte SMU 1992 till den

mark på 1,75 hektar som ursprungligen hade
tillhört torpet och har därefter också
renoverat det. Källeberg är ett mysigt
gammalt torp som nu ägs av Equmeniakyrkan i Borgstena. Vi blev serverade kaffe
med dopp som smakade gott i förmiddagssolen. Rebecka gav oss sedan en intressant
bild av torpets historia, vilka som bott där
och hur församlingen i dag använder det i
scoutverksamheten.
Det blev sedan dags för en bensträckare
genom en promenad i omgivningen. Som
avslutning på denna delen höll Rebecka en
andakt och vi fick sjunga till Stigs gitarrackompanjemang. Sedan blev det dags att
sätta oss i bilarna för en kort tur till
Rebeckas gård.

Efter ”husesyn” i hennes trevliga hem där
även Zackarias och Natanael visade sina leksaker gick vi en runda i trädgården där Rebecka ordnat en tipspromenad med frågor om
Borgstena. Jag tror inte någon hade alla rätt.
Dags för lunch som smakade utmärkt med
bordet på en skuggig plats i trädgården.

Stämningen var som vanligt god med många
roliga samtalsämnen Tiden går fort när man
har det trevligt, det blev dags att vända hem
igen.
Slutligen ett tack till Rebecka som ordnade
denna dag så trivsamt. Tack också Irene, Rune
Gunvor och Bernt som ordnar för våra träffar.
Hans Karlsson

50 år sedan sist….
som jag var på Hönökonferensen en hel vecka, eller
knappt, minnet om när det sista året var är som så mycket
annat ej väsentligt borta.
Första året var 1963 då vi var lite olika konstellationer av
ungdomar från Herrljunga som under flera år åkte till
Hönö. Nötte skolans golv nattetid och de obekväma
tältbänkarna både för-, eftermiddag och kvällstid och
däremellan blev det kanske något bad om vädret tillät det.
En hel del av tiden gick även åt till att stå i matkö för att
inta våra tre måltider om dagen. Det kunde vara riktigt
lång kötid, då maten serverades i en liten del av
Missionskyrkans källare. Men var det bara fint väder så
gick det ganska bra, men när det regnade var det inte lika
roligt med paraply, blöta kläder, fuktig och unken lukt i
”matsalen”. (Då i en kyrka som hade träfasad.)
Idag bjuder Hönö på många varierande matställen, utöver det mattält på två våningar där
församlingen idag serverar måltiderna.
Men att stå i en matkö kan ibland vara trevligt
och innebär möjlighet till samspråk med andra
konferensgäster.
På det sättet träffade jag i år ett gäng damer i
mogen ålder från Stockholmstrakten som berättade att de var många ur församlingen som
varje år brukade åka till Hönö.
JA – det visade sig att det var precis som för ca
50 år sedan då vi var många från Herrljunga
som for dit.
Men på 50 år har naturligtvis som så mycket
annat hänt och utvecklats i takt med tiden.
Numera vänder sig
konferensen till hela
familjen på ett helt annat sätt. Det ser man
tydligt på dagens ”programutbud”.
På den ”gamla tiden” var det fem-sex samlingar
per dag, fördelat på morgonbön, två bibelstudier, bön, barnmöte och kvällsmöte.
Idag finns det ett dagsprogram med 16 olika
samlingar från kl 7.00 till sista samlingen 21.30
varav minst sju-åtta samlingar vänder sig direkt
till barn och ungdomar.
Fantastiskt när hela familjen kan följas åt en hel
vecka på Hönö och där det samtidigt finns
”aktiviteter” för alla åldrar.
Allt ifrån barnmöte, idrott i olika former,
tonårsbibelstudier, Ungdomens kvällsmöte med
mera.
De sistnämnda möter vi äldre när vi vänder
hemåt efter kvällens möte, kanske för att varva
ner och avsluta kvällen genom en lugn stund i
eftertanke invid havsbandet.

Denna inriktning och utbud som drar så många
människor till ön har bl a gjort att det mötestält
som en gång fanns har fått bytas ut säkert flera
gånger. Idag finns ett gigantiskt tält med flera
widescreen skärmar i taket så att alla ser
”scenen”och den som talar och de som spelar och
sjunger.
Ett stort plus då man idag inte längre behöver gå
en till en och en halvtimma före kvälls-mötet
och nöta dessa obekväma bänkar som gav och
ger träsmak redan efter en kort stund. Ön har
dessutom invaderats av en enorm mängd bilar,
husbilar och husvagnar, dessa finns överallt på
ön.
I skrivande stund kommer självfallet många
minnen av olika slag. Kom just på att jag har
kvar min ”urgamla” bandspelare med band på
stora rullar från Hönökonferensen på 60-talet.
Dessa har nu rullat ett par dagar och jag har varit
”tillbaks” på bibelstudium och väckelse-möten
och fått uppleva en stor välsignelse av dessa även
idag. Att återigen få uppleva dessa djupt
engagerade talare och minnas den ande-mättade
atmosfär som rådde där. Jag har till och med
blivit påmind om farbror Johan en riktigt go,
salig gammal fiskare som alltid ”strålade”. Det
var en fantastisk tid som lämnat både små och
stora heliga minnen.
-Nu blev ”tanten” lite nostalgisk, men så blir det
väl med åldern. Samtidigt påminns jag om att
sångens ord fortfarande gäller;
” Det finns DJUP i HERRENS godhet och dess gränser inger ser. Det finns underbar förlossning i det blod
som göts en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång.”

Idag behöver vi bara koppla upp oss mot Hönökonferensen hemsida och där hittar vi ett ljud- och
bildarkiv från flera år tillbaks och kan på det sättet ta del av undervisningen var vi än befinner oss och
när vi så önskar.
/Gun-Britt Gustavsson

Engagerade
talare både
NU och FÖRR

Britta Bolmenäs

Georg Davidsson

”Bara ett enda riktigt viktigt val”
Min mamma hade en fantastisk förmåga att
släppa allt hushållsarbete en dag när solen sken
för att hon hellre ville njuta av den friska luften.
Hon valde bort disk och tvätt, hon valde att ta
tillvara på något som hon såg som mycket mer
värdefullt.
Själv är jag snärjd av plikter. Måste bara röja
upp först, måste bara ta hand om stryktvätten,
sen ska jag njuta av solen. Men när huset är
uppröjt och tvätten vikt har solen gått i moln
och regnet smattar mot rutan. Hur ska jag göra
för att välja rätt? Som en åsna mellan två
hötappar, ständigt ambivalent, alltid i inre
konflikt över val som skall göras.
Jag kan vakna mitt i natten och fundera över om
jag valt rätt eller fel, om jag prioriterat rätt
saker, rätt människor i rätt tid. Om jag när den
slutliga summeringen kommer, har handlat efter
bästa förmåga och i enighet med mig själv och
min tro.
Utöver alla dessa små vardags val har vi i år
haft valår. Ny regering ska väljas. Stora beslut
ska fattas, olika möjligheter ska vägas mot
varandra. Handling och konsekvens ska skattas

och värderas. Ska jag välja till eller ska jag
välja bort? Ju större beslut dess då större
ansvar. Ju större ansvar dess då mer
ambivalens och vånda.
Så här i vuxen ålder önskar jag att jag kunde
vara lite mer som mamma. Att släppa lite på
alla måsten och präktighetskrav. Att välja
solen och den friska luften framför disk och
tvätt. För inte tar huset illa vid om det skulle
vara lite rörigt en dag eller två. Och inte är det
ett uppröjt kök jag kommer att minnas när
hösten blåser snålt, utan promenaden längs
sjön den dagen som solen värmde så skönt i
september. En strof från Urban Ringbäck får
sammanfatta mina tankar.
”Bara ett enda liv, bara en enda resa,
Bara ett enda riktigt viktigt val.
Bara en enda kropp och ett enda stackars hjärta
Som ska stå flera hundra miljoner slag.”
Jenny Petrén

Nu är det fredag kväll och
det ska bära iväg på en av
de bästa saker man kan göra.
- SCOUTHAJK!

Scouthajk
14-15 September!

Denna gång bär det av till Sjömarken, dit vi fått en inbjudan
av Åke och Marja att koma hem till dem och bada i poolen
och hacka.
När vi kommer ca 18:30 kommer Åke och möter oss ute
och Maria öppnar dörren och bjuder in oss. Så vi går in och
väntar till regnet lugnat ner sig lite och vi kan gå ut och fixa
vindskydd med mera.
Tonår kommer också hit på kvällen och är med oss.
Det blir grill av medhavd mat, vilket mestadels är korv.
Sedan blev det poolbad och bastubad.
Kvällen avslutas med en andakt som Åke och Maria höll i.
Efter det fixade vi det sista i vindskyddet och sedan sov vi
gott.
På morgonen efter frukost blev åter igen ett bad. Efter en
stund kom Maria ut med nybakade bullar. MUMSIGT!
Efter badet blev det en 5-kamp som Åke hade fixat. Den
innehöll, pilkastning, orientering, spett kastning, frisbee och
löv plockning. När 5-kampen var klar grillade vi
hamburgare på den nya grilltunnan som Roland har gjort
till oss. Sedan blev det åter igen ett bad innan vi åkte hem.
Simon Mållberg

”Efter en stund kom Marja ut med
nybakade bullar. - MUMSIGT!
”

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

0704 – 14 96 14

Spårarscout
Årskurs fk – 2
Måndagar
Kontaktperson:
Ellinor Andreasson

17.30 -19.00

Scout
Årskurs 3Måndagar
Kontaktperson:
Niklas Svedberg

18.00 – 20.00

Tonår
Årskurs 6 och uppåt
Fredagar
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

