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Nr  3 12 september 2021 - 5 december 2021 

Min fader förhärligas när ni bär rikt frukt och blir mina lärjungar.  

Johannes evangelium kapitel 15 vers 8.  

Foto Britta Fredman 
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Att bära frukt  

Frukt är ett ofta förekommande ord 

både i Gamla och Nya Testamentet. Jesus 

talar vid flera tillfällen om vikten av att 

bära god frukt. Han varnar samtidigt för 

dålig frukt. Så här säger han i Luk. 6:43-

45: ”Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte 

heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje 

träd känns igen på sin frukt. Man plockar 

inte fikon på tistlar eller druvor på törn-

buskar. En god människa bär fram det 

som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, 

och en ond människa bär fram det som 

är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun 

säger vad hjärtat är fullt av.”  

Att bära god frukt handlar om att förbli i 

Jesus, Joh.15:4: ” Bli kvar i mig, så blir jag 

kvar i er. Liksom grenen inte kan bära 

frukt av sig själv om den inte sitter kvar 

på vinstocken, kan inte heller ni göra det 

om ni inte är kvar i mig.” För att bära god 

frukt är vi beroende av Jesus och, vill jag 

tillägga, av varandra. Som lemmar i 

samma kropp får vi uppmuntra, förmana 

och hjälpa varandra till att mogna till 

större likhet med Jesus.  

Alla känner vi oss säkert miss-lyckade 

som människor och kristna lite då och då. 

Faran är att vi då har större benägenhet 

att ta till oss varningarna i Jesus ord om 

usla träd och dålig frukt. Då behöver vi 

läsa liknelsen om fikonträdet i Luk.13:6-9 

” En man hade ett fikonträd i sin vin-

gård, och han kom för att se om det 

fanns någon frukt på det men hittade 

ingen. Då sade han till sin trädgårdsmäs-

tare: ’I tre år har jag kommit och letat ef-

ter frukt på det här trädet utan att hitta 

någon. Hugg bort det! Varför skall det ta 

upp mark till ingen nytta?’ Han svarade: 

’Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall 

jag gräva runt det och gödsla. Kanske 

bär det frukt nästa år. Om inte, kan du 

hugga bort det.” För mig är det liknelsen 

om den uthållige trädgårdsmästaren. 

Det är Jesus som aldrig ger upp om oss.  

Mikael Andersson  

Foto Åsa Bryngelsson 
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Välkomna till kyrkan!  

Äntligen får vi hälsa varandra välkomna till-

baka till Rävåskyrkan. Vi har glatt oss åt en 

fantastisk sommar med många fina sam-

lingar på Espenäs och nu när hösten när-

mar sig får vi glädja oss åt att det är möjligt 

med gudstjänster i kyrkan igen. Restrikt-

ionerna har lättat en del och vi kan samlas i 

kyrksalen utan att begränsas av maxantal 

när det gäller deltagare. Däremot kvarstår 

regeln att det ska vara minst en meter 

emellan olika sällskap, så vi ska sätta oss 

glest i bänkraderna. Håll avstånd när vi går 

in och ut ur kyrkan eller ner till kaffet. 

Detta är nog det som vi har svårast med, 

det är så lätt att glömma när vi börjar sam-

tala.  

Styrelsen har också beslutat att vi vill börja 

med servering igen efter gudstjänsterna. 

Regler för kaféer säger att bordsservering 

gäller, så fikat kommer att ställas ut på 

borden.  

Varmt välkomna till gudstjänst och gemen-

skap i Rävåskyrkan i höst!  

Ordförande Anna-Lena Hårsmar  

Adventskör  

Körsång hör advents- och jultiden till. Nu 

är du välkommen att vara med och 

sjunga i gudstjänsten första advent. Un-

der ledning av Johan Hinz övar vi fyra 

torsdagar i Mariasalen och förbereder för 

en festlig gudstjänst 28 november. För-

hoppningsvis, om intresse finns, kan 

detta bli början till fortsatt körverksam-

het i Rävåskyrkan. Så tipsa sångsugna 

vänner och bekanta. När? Repetitioner 

torsdagar kl. 18.30 – 19.30, med start 4 

november.  

Anmälan: Ingen anmälan behövs, men 

hör gärna av dig till Johan så får han en 

uppfattning om hur många som vill vara 

med. Tel 073 770 07 51  

Pilgrimsvandring i Karlskoga.  

Lördagen den 25 september kl. 14.00 an-

ordnar Rävåskyrkans församling en pil-

grimsvandring. Meditation, bibelläsning, 

bön och samtal genomförs under lång-

sam vandring och i stilla pauser.  

Pilgrimsvandringar är andakt under lyss-

nande, under samtal eller under tystnad. 

Deltagarna får ett bibelord att tänka på 

eller samtala om under vandringen. Vi 

sjunger psalmer och avslutar med att fira 

nattvard.  

För några år sedan genomförde försam-

lingen pilgrimsvandringar. De som var 

med då har goda minnen från de vand-

ringarna. Alla är välkomna!  

Anders Rubenson  

Orgelkonsert  

Lördagen den 20  

november spelar 

organist Johan Hinz 

musik av bland annat 

organister som varit 

verksamma i Karlskoga 

missionsförsamling. 

Det bjuds även på mu-

sik av Bach och Dubois.              (Fri entré.)  
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September 
  grupp 2  

12 Sö 10.00  Gudstjänst med nattvard 15 e. tref. Ett är nödvändigt. 
    Mikael Andersson. Sång: Lennart Fredman.  

15 On 14.00 Nattvard och bön 15.00 Bibelsamtal  

16 To  15.00 Torsdagsträff  

19 Sö  11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 16 e. tref. Döden och livet. 
    Per Alexandersson.  

20 Må  grupp 3  

21 Ti   18.00  Scoutgudstjänst.  

22 On  14.00  Nattvard och bön    15.00 Bibelsamtal  

23 To  15.00  Torsdagsträff     18.00 Stickcafé  

25 Lö  14.00  Pilgrimsvandring. Medtag pilgrimsvandringskaffe.  

26 Sö 10.00  Gudstjänst 17 e. tref. Rik inför Gud.  
    Mikael Andersson. Sång: Wanna Eriksson.  

26/9 - 1/10   Pastor Mikael Andersson är på retreat.  

30 To  15.00  Torsdagsträff  

 

Oktober 
 3 Sö  10.00 Gudstjänst Den helige Mikaels dag. Änglarna. 

    Sören Carlsvärd.  

4 Må  grupp 4  

6 On  14.00 Nattvard och bön    15.00 Bibelsamtal  

7 To   15.00  Torsdagsträff  

10 Sö  10.00  Gudstjänst med nattvard Tacksägelsedagen. Lovsång. 

    Mikael Andersson.  

13 On  15.00  Bibelsamtal  

14 To  15.00  Torsdagsträff     18.00 Stickcafé  

16 Lö  16 - 19  Föreläsningar i Pingstkyrkan Roland Spjuth.  

17 Sö  10.00  Gudstjänst 20 e. tref. Att leva tillsammans. 

    Roland Spjuth. Sång: Tommy Gustavsson.  

18 Må  grupp 5  

20 On  15.00  Bibelsamtal  

21 To  15.00  Torsdagsträff  

24 Sö  10.00  Gudstjänst 21 e. tref. Samhällsansvar. Mikael Andersson.  

27 On  15.00  Bibelsamtal  

28 To  15.00  Torsdagsträff  

31 Sö  10.00  Gudstjänst 22 e. tref. Frälsningen. Mikael Andersson.  

    Musik: Eva Pettersson  
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November  
 1  Må  Grupp 6  

 3  On  10.00  Bibelsamtal  

 4  To  15.00  Torsdagsträff    18.00 Stickcafé  

 6  Lö  10.00  Gudstjänst Alla helgons dag. Helgonen. 

    Anders Rubenson.  

 7  Sö  10.00  Gudstjänst med nattvard Sön efter Alla helgons dag. 
    Vårt evighetshopp. Mikael Andersson. Sång: Kvintetten.  

10 On  10.00  Bibelsamtal  

11 To  15.00  Torsdagsträff  

14 Sö  11.00  Gudstjänst i Pingstkyrkan Sön före Domsöndagen. 
    Vaksamhet och väntan. Mikael Andersson. 

15 Må  Grupp 1  

17 On  10.00  Bibelsamtal  

18 To  15.00  Torsdagsträff  

20 Lö  16.00  Orgelkonsert Johan Hinz.  

21 Sö  10.00  Gudstjänst Domsöndagen. Kristi återkomst. Ellen Ihs.  

    Sång: Karlskoga kammarkör.  

24 On  10.00  Bibelsamtal  

25 To  15.00  Torsdagsträff    18.00 Stickcafé  

28 Sö  10.00  Gudstjänst Första advent. Ett nådens år. Mikael Andersson.  

    Kör och brass.  

29 Må  Grupp 2  

December  
 1 On  10.00  Bibelsamtal  

 2 To  15.00  Torsdagsträff  

 5 Sö  10.00  Gudstjänst med nattvard Andra advent. Guds rike är nära. 

    Mikael Andersson.  

Varför församlingen?  

Helgen 16-17 oktober får vi besök av Roland Spjuth som 

talar utifrån ovanstående ämne. Roland är lektor i sys-

tematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi 

samt docent vid Lunds Universitet. Det blir två under-

visningspass i pingstkyrkan på lördagen och sedan pre-

dikar Roland i Rävåskyrkan på söndagen.  
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Studie- o kulturverksamhet  
sker i samverkan med Bilda, studieförbundet för kyrka och samhälle 

Internationellt 

Equmeniakyrkans internationella mission 

i ny form? 

När EQ, Equmeniakyrkan, bildades för 10 

år sedan samlades de tre samfundens 

olika missionsarbeten i en gemensam 

form. Missionsarbetet hade bedrivits på 

olika vis och vuxit fram under lång tid. Vi 

minns väl alla besök av missionärer som 

berättat om svå-righeter och besvär men 

också framgångar. Men tiderna förändras 

och det krävs nya vägar och for-mer för att 

nå ut med vårt världsvida uppdrag.  

Kyrkostyrelsen uppmärksammade detta i 

septem-ber 2019 och en arbetsgrupp bör-

jade med hjälp av en enkät att samla in de 

tankar som finns i alla våra församlingar 

om hur missionsarbetet ska bedrivas på 

bästa sätt. De flesta ser ett lokalt missions-

råd som avgörande för att informera och 

entusiasmera den egna församlingen. Men 

även Sändaren och EQ:s hemsida kan vara 

givande vägar att hålla sig à jour. En del för-

samlingar är så lyckligt lottade att det finns 

”egna” missionärer att tillgå. Att känslan 

för missionsarbete är djupt rotad hos 

många märks genom den vikt man fäster 

vid insamlingsperioden under december – 

januari.  

Arbetsgruppen har formulerat sina tankar i 

några punkter och här kan nämnas föl-

jande.  

Ökad koncentration Dagens mission i alla 

dess olika former i 27 länder förändras till 

arbete regionsvis i sammanlagt 15 länder.  

Ökad närvaro Utsändande av missionärer 

till andra länder, men också att missionärer 

från andra länder kommer till Sverige. Vo-

lontärarbete för både unga och äldre.  

Engagera flera unga Genom kontakter 

med Equmenia, Diakonia och folkhögskolor 

skapa ett intresse hos våra unga.  

Bertil Skagerstrand  

Målartid 

Under hösten kommer en färgglad grupp att ta sig tid att måla tillsam-

mans på tisdagar. Då kommer ”Framtiden” att bli målarstuga under 

flera timmar, tillräckligt med tid för att pröva och experimentera med 

olika material och tekniker. Det blir både akvarellmålning, akrylfärg och 

kanske oljefärg men också tid till gemensamma fikastunder och matpauser.  

Det är inspirerande att måla tillsammans. Att samtala och dela idéer och tankar gör det 

mycket trevligare än att sitta ensam hemma. Det viktigaste är gemenskapen. Sen blir 

det förhoppningsvis något som kan visas upp på en utställning i samband med första 

advent!                                                                                                                    Christina Rubenson  
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Scout och tonår 

Återvinning är klokt på flera 

sätt. I vår scoutgrupp har vi 

nu fått tillbaka Anna-Lena 

som hade slutat som ledare. 

Välkommen tillbaka! Scout är alltså igång igen. 

Vi har mellan 9 och 15 scouter så här i starten. 

Antalet kommer att bli jämnare när familjernas 

rutiner stabiliseras framöver. Terminsprogram-

met erbjuder mycket roligt på tisdag-kvällarna 

och ett par lördagar. Ledare är: Carl Sundler, 

Linnéa Hinz, Anita Forsberg, Anna-Lena Hårs-

mar, Britta och Lennart Fredman.  

Tonår möts på torsdagar med Carl Sundler som 

ledare. Församlingsgrupperna hjälper till med 

fikat.  

Under sommaren fick församlingen brev från Equmeniakyrkans ledning med frågor 

att fundera över.  

Här är några av frågorna, läs, fundera och diskutera.  

- Hur har vi generellt hanterat pandemins svårigheter? 

- Hur har evangeliet hittat nya vägar? Hur har kärlek och omsorg (diakoni) kunnat ut-

tryckas? - Vilka nya gemenskapsformer har växt fram? 

- Hur har vår (min) relation med Gud förändrats under pandemin? 

- Vad vill vi behålla av det vi hade före pandemin? Vad vill vi förändra när vi nu på flera 

sätt redan lever i förändringarnas tid? 

Platsannons  

Man eller kvinna sökes som sammankallande i 

fastighetsskötargruppen.  

Önskvärda egenskaper: Ögon på skaft och hjär-

tat på rätta stället.  

Arbetet består i att vara sammankallande och 

anvisa de reparationer och det underhåll som 

fastigheten behöver.  



Församlingsbladets rredaktionsgrupp: 

Mikael Andersson, Britta Fredman, Anders Rub-
enson, Bertil Skagerstrand, Jerker Stomsjö. 

Ansvarig utgivare: Mikael Andersson. 

 

Kontakt 
Adress Badstugatan 39 
  691 32 Karlskoga 

Expedition 

Telefon 0586 - 503 10 

Kök och kapprum 503 12 

Pastor 

Mikael Andersson 
Telefon   0730-53 93 00 

Lediga helger: 18-19/9, 
2-3/10, 20-21/11. 
Retreat 26/9 - 1/10 

E-post: 

pastor@ravaskyrkan.se 

Ordförande  

Anna-Lena Hårsmar 0586-530 94 
     070-549 73 45 
Kassör  

Bengt Adolfsson   070-092 04 98 

Fastighetsskötare kontaktperson 

Vakant 
Plusgiro    1 01 67-5 

Bankgiro    136-51 96 

Swish    123 263 8401 

Förs.nr. Equmeniakyrkan 3740 

Konto för automatisk överföring   

     1140-101 263-9 

Meddelande om gåva till Gåvofonden 

Mikael Andersson  0730-53 93 00 
 

www.rävåskyrkan.se 

tel 0586-646 00        www.karlskogafolkhogskola.se 

Rävåskyrkan 
En del av Equmeniakyrkan 
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19-26 september 

Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens. 

Den kan följas på https://

equmeniakyrkan.se/aktuellt/ 

9 oktober 

Tema: ”Världen är här” Regiondag på 

Karlskoga Folkhögskola.  

16 oktober 

Equmenias regionstämma i Sala.  


