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Pastorn har ordet  
GUD HAR ALLTID UTVÄGAR I LIVET 

Jag kan bara tala för mig själv, men jag har flera gånger i mitt liv känt att jag liksom målat 

in mig i ett hörn. Min historia bakom mig jagar mig, och framtiden framför mig känns 

stäng. 

Jag kommer ihåg när jag som barn satt klistrad vid Tv’n och såg en James Bond film.            

I James Bond filmen Octopussy (på svenska bläckfisken) befinner sig den brittiske agenten 

James Bond i Indien. 

I en scen befinner sig Mr Bond i en stor Indisk stad sittandes i en Tuk Tuk och jagas av     

filmens onda skurkar. Chauffören (som är en indisk agent) svänger in på en tvärgata som 

verkar vara en återvändsgränd. 

Men just när det ser som mörkast ut, när allt hopp tycks vara ute, visar det sig att väggen 

längst in inte är slutet utan att gränden rymmer en hemlig utgång genom vilken vår hjälte 

James Bond kommer undan. 

I Bibeln finns en liknande berättelse som handlar om precis ovanstående tema. Israels folk 

har lämnat Egypten, men den egyptiska armén med Farao i spetsen (den tidens mäktig-

aste rike) förföljde israeliterna, och plötsligt befann de sig innestängda i ett hörn bestå-

ende av den mäktiga egyptiska armén bakom sig och det väldiga Röda Havet framför sig. 

Men precis som i scenen i James Bond filmen öppnas plötsligt en dörr när allt ser som 

mest mörkt och hopplöst ut. 

Dörren består i att Gud mirakulöst delar havet itu genom Mose. Jag tror att vi alla ibland 

har något vi flyr från, något hotfullt i våra liv som jagar oss. Det kan vara alltifrån tidigare 

misstag och misslyckanden vi själva gjort, till sår, svek och övergrepp från andra. 

Jag tror också att vi alla ibland har saker framför oss som blockerar vår väg. Det kan vara 

alltifrån varsel om uppsägning, arbetslöshet, ekonomisk oro, uppbrott från en relation till 

sjukdomsbesked. 

Ja, ibland känns livet precis som om vi målat in oss i ett hörn precis som i den där James 

Bond filmen, vi är liksom fast, fast mellan det jobbiga som hänt, och lättnaden/lösningen 

som ännu inte hänt. 

Min bön är du och jag skall se den dörr som himlen öppnar framför oss, den dörr vi ännu 

inte upptäckt och än mindre öppnat. 

Marcus Olson 
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Detta händer varje vecka 
Kontrollera med ansvarig om du har frågor. 

 
 

”En timme bön” 
Måndagar 20.00-21.00 

Under sommaren möts vi till bön via telefon. 
Vill du vara med, kontakta Camilla. 

 

Camilla 0702-557763 

Innebandy 

”Öppen hall” 
SMU-gården 

Onsdagar 19:00-21:00 

Johan 0708-249602 

Spårarscout 
Torsdagar 18:00-19:00 

Årskurs 2 och 3 

Lisa 0702-767272 

 

Scout 

Årskurs 4 och uppåt 

Måndagar 18:00-19:30 

Johan 0708-249602 

Tonår 
 

Fredagar 20:00-24:00 

Mikael Davidson 

0705-214665 
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Kalender 
SEPTEMBER 

4. Söndag kl. 18.00  Målsryd 

Laddstation 

Talare Marcus Olsson 

Lovsång: Maria Davidsson och   

Daniel Johansson med team 

Team 2 

 

10 - 11 Inspirationshelg Målsryd 

Lördag kl. 10.00,14.00, 16.00 och 19.00 

Söndag kl. 10.00 

Talare Christer Roshamn. 

Sång & musik av lovsångsteamet  

från Folkungakyrkan. 

Servering.  Team 3 med flera. 

 

17. Lördag kl. 18.00       Pingstkyrkan Borås 

Lovsångskväll med Maria Gustin Bergström 

 

18. Söndag kl. 10.00 Målsryd 

Gudstjänst med nattvard 

Talare Lisa Kristensson 

Sång och musik Olivia Berg och 

Hannes Olausson 

Team 2 

 

20 Tisdag  kl. 18.30  SMU-gården 

Församlingsmöte 

21 Onsdag  kl. 18.30—20.45 

Ungdoms ALFA Marcus Olson 

 

24 Boråsmötet  Fristad 

24. Lördag kl. 09-16 ”Tänd på mission” 

Alla är välkomna, för att få mat och fika   
behöver man registrera sig. 

 

 

OKTOBER  
2. Söndag kl. 10.00   Målsryd 

Scoutgudstjänst 

Talare Marcus Olson 

sång och musik familjen Olofsson Öckerö 

Team 3 

 

8. Lördag kl. 20.00   Målsryd 

BREAK Lovsångsteam, talare Marcus Olson 

 

9. Söndag kl. 10.00 Målsryd   

Gudstjänst  

Talare Stefan Börjesson 

Sång och musik Annie Runegrund m team 

Team 1 

 

16. Söndag kl. 10.00  Målsryd 

Gudstjänst med nattvard. 

Talare Lisa Kristensson 

Sång och musik Olivia Berg och 

Hannes Olausson 

Team 2 

 

23. Söndag kl. 10.00  Målsryd 

Gudstjänst med församlingens årshögtid 

Talare Tommy Ydreborg 

Sång och musik Joy Unit 

Team 3 

 

30 Söndag kl. 12-30—15-00  SMU-gården 

Feel Go(o)d Day Se information på sid 13 

 

SEPTEMBER 

24 Lördag kl. 20.00   Målsryd 

BREAK Lovsångsteam 

Talare Marcus Ringbäck 

 

25 Söndag kl. 12-30—15-00  SMU-gården 
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Kalender 

 

5. Lördag kl. 10.00    Målsryd 

Gudstjänst med nattvard 

Talare Mikko Sundstedt 

Sång och musik Ulf och Lisa Hansfeldt 

Team 1 

 

6. Söndag kl. 18.00   Målsryd 

Laddstation 

Talare Marcus Olsson 

Lovsång: Mikael Johansson med team 

Team 2 

 

12. Lördag kl. 18.00    Pingstkyrkan Borås 

Konsert med  Samuel Ljungblad 

 

13. Söndag kl. 10.00  Målsryd  

Gudstjänst 

Talare Hans Jansson 

Sång och musik Olivia Berg och  

Hannes Olausson 

Team 3 

NOVEMBER 

Årsmöte 
 
Församlingens medlemmar kallas till 
församlingens årsmöte den 23 oktober  
kl. 10.00 i Equmeniakyrkan Målsryd 
i anslutning till gudstjänsten. 
Sedvanliga förhandlingar samt beslut 
om nya stadgar och församlings-
ordning. 

19. Lördag 09.00—12.30  SMU-gården 

Julmarknad se mer information på sid 16. 

 

19. Lördag kl. 20.00   Målsryd 

BREAK Lovsångsteamet,  

Talare Johanna Samuelsson 

 

20 Söndag kl. 10.00   Målsryd 

Gudstjänst 

Talare Stefan Börjesson 

Sång och musik Annie Runegrund m team. 

Team 1 

 

27. Söndag kl. 10.00  Målsryd 

1:a Adventsudstjänst 

Talare Lisa Kristensson 

Sång & musik: Irving Samuelsson med team 

Team 2 

Församlingsmöte 
 
Församlingens medlemmar kallas till 
församlingsmöte den 20/9 kl. 18.30  
på SMU-gården Gånghester. 
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”Tänd på mission” 

Välkommen till Boråsmötet 2022  – 24 september   
 
Äntligen har vi möjlighet att träffas igen på riktigt! Så passa på att kom till Boråsmötet den 24 
september för att träffa missionsintresserade härliga människor och häng med på vad som rör 
sig i våra internationella sammanhang.  Under det gångna året har det förts många diskussion-
er i Equmeniakyrkan om vilken riktning vårt internationella arbete skall ta. Vi vill fokusera på de 
spännande nya satsningar samfundet gör för att vässa missionen för framtidens utmaningar. 
 

Vi lever i synnerligen konstiga och oroliga tider. Vi vet dock med säkerhet att Gud kallar oss 
precis lika mycket idag och i morgon att gå ut i världen arbeta med evangelisation och mission. 

Kom till Boråsmötet i Fristad för att reflektera, diskutera och inspireras av våra fantastiska ta-
lare om missions-förnyelse. 
 
Flera av talarna är verksamma i Equmeniakyrkan,  bland annat kommer vi att via länk se o höra 
Gunilla o Veasna Bun.  
Information, program, presentation av talarna och anmälan finns på  
länken:  www.borasmotet.se   
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Lördagen den 19 november klockan 09.00—12.30 

SMU-gården Gånghester 

 

Välkomna till årets julmarknad! 

 

Vi kommer att ha en traditionsenlig julmarknad med försäljning 

av hembakat, hemkokt saft/sylt, klimatsmarta varor, lotterier 

med mera. 

 

Servering 

 

Jultomten kommer på besök. 

Julmarknad 2022 
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 MISSIONSAKTUELLT 

I detta blad vill vi ge några glimtar från de missionsprojekt  som är höstens 

”Fokusprojekt” som vi speciellt ber för och offrar till. 

September: BAM – Bulgarien Aid Mission ”Take me to school” 

Oktober: Etiopien – Win souls for God 

November:  Skolprojekt i Kambodja Lära för livet 

 

TAKE ME TO SCHOOL 

I detta projekt stöder vi arbetet som BAM driver i byn Vidin, Bulgarien med skolgång för 

fattiga romska barn. Här får de både undervisning och ett mål mat varje dag. 

Hösten 2020 flyttade vi in i nya lokaler med mycket bättre villkor för barnen. Fler rum för 

studier, aktiviteter och lunchrum. 

Läsåret 2020 – 2021 hade vi mycket  restriktioner pga Coivid. Ledde till att en del under-

visning fick ske som hemstudier, men ledde till att vi måste skaffa fler datorer 

Hösten 2021 uppmuntrades barnen att bli vaccinerade mot Covid, men tyvärr pga Fake 

news lät majoriteten av föräldrarna inte barnen att vaccineras.  Och själva vägrade de att 

vaccinera sig,  

Som resultat därav är antalet vaccinerade i Bulgarien  lågt och dödstalen i höga. 

I början av 2022 bröt Ukrainakriget ut vilket lett till att många flyktingar kommit till Bulga-

rien. 

Just nu hjälper vår organisation hundratals Ukrainare med mat, och secondhandkläder i 

vår huvudstad Sofia.  

Vi skall snart avsluta skolåret, men vi söker 

vägar att fortsätta till hösten. 

Stefan Stefanov 

BAM Foundation  

Missionsinformation 
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Etiopien 

 

Vid resan i april, så invigde vi en skola, där 46 glada barn fick börja. De var mellan 
6 - 10 år, och alla fick börja 1:a klass. Det har aldrig funnits någon skola i byn, var-
för föräldrarna inte kunde läsa och skriva. Glädjen hos alla var stor, också med an-
ledning av att byn hade fått uppleva en väckelse där över 100 människor blivit 
kristna och avsagt sin djävulsdyrkan. Flera kyrkor har byggts och sammanlagt är 
det nära 600 personer som nu är kristna i 5 byar.  

Torkan är svår i detta område och flera kor och andra djur har dött, då floderna är 
uttorkade och man får gräva 3 - 4 meter ned i flodbottnarna för att hitta vatten. 
WSG:s arbete fortsätter och utökas hela tiden.  

Gizachew har börjat arbeta politiskt, och vid valet i höstas, blev han kommundels-
chef över 1/4 del av Addis Abeba, där han nu kan påverka myndigheterna att ställa 
upp för de fattigaste. 

Läget är relativt lugnt i Landet, men vissa oroligheter i norra delen (Tigray-
området) 

 

Var Välsignade   

Björn 

Missionsinformation 
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Kambodja 

I mitten av augusti öppnade Asian Hopes Catch-up skolor åter efter ett kort lov 

och de är nu i full gång igen. 

Under covid-pandemin har skolorna i Kambodja varit stängda under långa peri-

oder vilket har gjort att ännu fler barn än tidigare ligger efter i sin skolgång. För 

att möta det ökade behovet har Asian Hope bestämt sig för att ha kortare pass 

för varje grupp barn och på så vis kan de hjälpa nästan dubbelt så många barn 

som innan.  

Redan sen tidigare kom det stora flertalet av eleverna från hem där föräldrarna 

har haft svårt att få ekonomin att gå ihop. Pandemin har ju påverkat ekonomin 

också i Kambodja så det är fler än tidigare som har ekonomiska problem vilket 

också påverkar barnen på olika sätt. Under våren kunde Asian Hope återigen ge 

eleverna ett näringsriktigt mellanmål varje dag och de fick också hjälp med lite 

skolmaterial som pennor och anteckningsböcker.  

Lärare och elever hälsar och tackar för att vi här i Sverige vill vara med och stötta 
Asian Hope så att fler barn har möjlighet att lära sig läsa och skriva ordentligt.  

Missionsinformation 
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Tack för ert stöd  

Vill du också sponsra vår församling och synas här?   Kontakta Lars-Ola Rydberg  0705-256433 

Blommor, Växter & Inredning 

i inspirerande miljö. 

033-15 55 33  |  info@brandmarks.se 

www.brandmarks.se 

mailto:info@brandmarks.se
http://www.brandmarks.se/
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Gulf Gånghester    Öppettider: 

Stora vägen 1     Vardagar  

507 71 Gånghester    06.00—20.00  

      Lör-Sön 

Tele: 033-25 61 60  09.00—20.00  

Tack för ert stöd  

Vi utför bergentreprenader inom:  

Borrning - Sprängning - Krossning  
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Öppet 7-21 

alla dagar 

Beställ på tele: 

033-25 60 62 

Tack för ert stöd  
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SMU-GÅRDEN 
Fageråsvägen 17 
507 70 GÅNGHESTER 

Marcus.olson@equmeniakyrkan.se 

Hans Classon 
Vice föreståndare 
0761-909490 
hans.e.classon@gmail.com 
 
 

Marie Andersson 
Församlingens ordförande 
033-281434, 0737-630194 
marie.radiolars.se 
 
 

Lars-Ola Rydberg 
Församlingsadministratör 
0705-256433 
larsolarydberg@gmail.com 
 
 
Birgitta Andersson 
Kassör 
Mail: ekonomi@equmeniakyrkantoarp.se 
 
Kontaktperson: 
Camilla Davidsson 
Församlingens postadress: 
c/o Camilla Davidsson 
Ekudden 1 
507 71 GÅNGHESTER 
 
 

EQUMENIAKYRKAN 
Bråthultsvägen 6 
516 77 MÅLSRYD 

equmenia Toarp 
 

Alexander Hjertén 

Equmenia Toarps ordförande 

0733-272821 
equmenia@equmeniakyrkantoarp.se 
 

Ulrika Hellström 

equmenia Toarps kassör 

Ålegatan 322 

431 50 MÖLNDAL 
 

Bankgiro: 5931-9343 

Swish 123 198 91 51 

Facebook: 

Equmenia Toarp 

Instagram: 

tonar_equmenia_toarp 
 

Hemsida: 

https://www.equmeniakyrkantoarp.se/sv/
equmenia-barn-ungdom 

Equmeniakyrkan Toarp 
Bankgiro 129-1491 

Swish 123 652 50 67 

Märk gåvor med:  

Till församlingens arbete i Toarp. 

Eller Mission, och namnet  

på missions-projekt du vill stödja. 

 

Facebook: 

Equmeniakyrkan Toarp 

Instagram: 

Equmeniakyrkantoarp 

Hemsida: 

https://www.equmeniakyrkantoarp.se 

Adresser 

För själavårdssamtal kontakta:  Marcus eller Hans. De är utbildade pastorer med tystnadsplikt 

 
Marcus  
Olson 
Pastor 
0761-609179 
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