
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del av Equmeniakyrkan 

Rävåskyrkan 

 

Nr  4.   8 december 2021 - 27 mars 2022 

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje 

för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 

han är Messias Herren. 

Lukas evangelium kapitel 2 vers 10-11.  
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Avslutningen av november har varit ovan-

ligt kall. I morse (30/11) hade vi 14 minus-

grader på vår termometer i Lindbacka. 

Ibland kan man inte låta bli att fundera på 

det här med klimatförändringar och upp-

värmningen… 

Hur är det med uppvärmningen i våra 

egna liv? Värmer vi oss i Guds närhet? 

Första advent predikade jag om hur Jesus 

söker kontakt, hur han står vid dörr och 

bultar. Jag inser att det lätt blir floskler när 

vi talar om att ”släppa in Jesus i våra liv” 

eller att ”öppna vårt hjärtas dörr för Je-

sus”. Men bakom dessa, kanske till synes 

förenklade, lite flåshurtiga uppmaningar 

finns en verklighet att ta på allvar. Camilla 

Lif skriver i sin bok ”Vad vill du mig idag 

Gud?” att vår relation till Gud är något vi 

behöver arbeta på, det är inget som går 

med automatik. Det har jag också betonat 

i mina predikningar. Men jag har också 

sagt att det är något vi gör tillsammans. 

Att hitta några nära vänner som vi kan 

bryta och bolla vår gudsvandring med är 

guld värt och nästan en nödvändighet om 

vi ska komma vidare, växa och mogna. Vi 

behöver både vägledande förmaningar li-

kaväl som uppmuntrande tillrop. 

Låt oss denna advent och jul värmas av att 

Gud söker kontakt. Det är vårt hopp och 

vår glädje att Gud har blivit människa. Att 

Gud möter oss genom barnet i stallet visar 

på närhet, värme och enkelhet och det är 

så Gud vill leva med oss. 

Mikael Andersson 
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Thomas Andersson, pastorskandidat 

Under tio dagar i oktober och nu ytterli-

gare tio dagar i december har vi fått se ett 

nytt ansikte i kyrkan. Det är Thomas An-

dersson som studerar till pastor i Bromma 

som gör sin andra praktikperiod hos oss. 

Söndagen den 19 december predikar han. 

Så här presenterar han sig själv: 

Jag är språklärare i engelska och spanska, 

Studie- och yrkesvägledare och har i många 

år funderat på om pastor kan vara en del 

av mitt livskall! För några år sedan började 

jag läsa teologi och blev antagen som pas-

torskandidat förra 

sommaren. Har läst 

på heltid senaste 

året och blir klar 

med mina studier till 

sommaren 2022, om 

allt går bra. Min fri-

kyrkobakgrund är 

pingst i Småland 

(Mönsterås) men är aktiv medlem i Häs-

selby missionskyrka sedan 2003. I början av 

september ingick jag   äktenskap med 

Anna. Vi bor i Hässelby i Stockholm. Språk 

bl. a. estniska, Bibel, historia. långfärds-

skridskor, cykel, växter, kroppkakor, Kal-

mar FF mm finns med på min Vad-jag -vill 

ägna min tid-åt-lista! 

Henrik Petersson predikar 12 dec 

Henrik kommer från Växjö och studerar på 

pastorsutbildningen vid Örebro Teologiska 

Högskola sedan drygt ett år. Efter gymna-

siet studerade han på bibellinjen vid Södra 

Vätterbygdens Folkhögskola och har även 

varit ungdomsledare i Missionskyrkan i Vär-

namo. Henrik är bror-

son till Gunnar Hårsmar. 

I gudstjänsten spelar 

hans kusin Johan Hinz  

och Ann-Christine Jo-

hansson leder guds-

tjänsten.  

Trettondagen 

firas med Cafégudstjänst klockan 16.00 i 

Mariasalen. 

Det blir rikligt med Guds ord såväl från Bi-

beln som från julens sånger. 

Både andlig och lekamlig spis kommer 

alltså att serveras. Det blir betraktelse av 

Anders Rubenson och knytkalasbuffé. Du 

som vill bjuda på något tar helt enkelt med 

dig så att det räcker till några fler än dig 

själv. 

Vi börjar med kaffet och slutar med betrak-

telsen.  

 

Bibeln i judiskt perspektiv 

Den 12-13 februari anordnar Rävåskyrkan 

och Pingstkyrkan återigen en gemensam 

undervisningshelg. Då får vi besök av pas-

torn och bibelläraren Göran Lennartsson 

som undervisar utifrån temat ”Bibeln i ju-

diskt perspektiv”. Han har bl. a. skrivit 

boken ”Inympad – kristendomens judiska 

rötter”. På lördagen blir det två undervis-

ningspass i Pingstkyrkan och på söndagen 

predikar han i Rävåskyrkan. 
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December 
8  On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

9  To  15.00 Torsdagsträff 

12 Sö  10.00 Gudstjänst  Tredje advent Bana väg för Herren. Henrik Petersson.  
    Sång Johan Hinz. 

13 Må grupp 3  

15 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

16 To  15.00  Torsdagsträff   

19 Sö 10.00 Gudstjänst Fjärde advent Herrens moder. Thomas Andersson. 

    Gemensam med Pingstkyrkan. Sång Helena o Patrik Boman. 

25 Lö 10.00 Juldagsgudstjänst Jesu födelse. Sören Carlsvärd. 

    Sång Maria Hårsmar. 

27 Må grupp 4 

31 Fr  20.00 Nyårsfest. Anmälan till Britta Fredman. Se sidan 7. 

Januari 
2 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. e. nyår. Guds hus Mikael Andersson.  

6 To  16.00 Cafégudstjänst Trettondag Jul Anders Rubenson med flera. 

9 Sö  10.00 Missionsgudstjänst 1 e. trettond. Jesu dop. Kristina Färdeman.  

10 Må grupp 5 

13 To 18.00  Nattvard och bön 

16 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard i Pingstkyrkan 2 e. trettond. Livets källa.       
     Mikael Andersson.  

18 Ti  14.00 Andakt Nickkällan 

19 On 10.00 Bibelsamtal     

  18.30  Onsdagsmässa Söderkyrkan. Ekumeniska böneveckan. 

22 Lö 18.00 Bokkväll Väckelsens kapell i Värmland. Se sidan 5. 

23 Sö 11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Pingstkyrkan 3 e. trettond. Jesus skapar tro. 

    Maria Sandström. 

24 Må grupp 6 

25 Ti  14.00 Tisdagsträff med Tore Käll. 

26 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

30 Sö 10.00 Gudstjänst 4 e. trettond Jesus är vårt hopp. 

Februari 
2 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

6 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard Kyndelsmässodagen 

    Uppenbarelsens ljus. Mikael Andersson. 

7 Må grupp 1 

9 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

12 Lö  16.00  Föreläsningar i Pingstkyrkan. Göran Lennartsson. 
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13 Sö 10.00 Gudstjänst Septuagesima Nåd och tjänst Göran Lennartsson. 

15 Ti  14.00 Andakt Nickkällan 

16 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

19 Lö 15.00 Församlingens årsmöte 

20 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard Sexagesima Det levande ordet.    
    Mikael Andersson.  

21  Må grupp 2 

22 Ti  14.00 Tisdagsträff 

23 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

27 Sö 10.00 Gudstjänst Fastlagssöndagen Kärlekens väg. Ingemar Fhager. 

Mars 
2 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

6 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard 1 i fastan. Prövningens stund.    
    Mikael Andersson.  

7 Må grupp 3 

9 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

10 To 18.00 Stickcafé 

13 Sö 10.00 Gudstjänst 2 i fastan Den kämpande tron.  

15 Ti  14.00 Andakt Nickkällan 

20 Sö 11.00 Gudstjänst Pingstkyrkan 3 i fastan Kampen mot ondskan. 

26 Lö 09.00 Bokfrukost med Vibeke Olsson. 

27 Sö 10.00 Gudstjänst Jungfru Marie bebådelse dag Guds mäktiga verk.  

    Vibeke Olsson  

Väckelsens hus i Värmland 22 januari 

Efter drygt tre års arbete kan gymnasielä-
rarna Henrik Olsson och Carl-Johan Ivars-
son presentera sin bok om väckelsens hus i 
Värmland. Lördagen den 22 januari kl. 18 får 
vi besök av författarna. De berättar om sitt 
arbete med 
boken och har 
den förstås med 
till försäljning. 

Boken är inbun-
den, 350 sidor 
samt ett stort an-
tal illustrationer. 
Dokumentationen 
omfattar hela 

Värmland, inkluderat Degerfors och 
Karlskoga kommuner, men inte Södra Råda 
eftersom det har företagits ett liknande 
projekt i Västra Götaland. Upphovsmännen 
har fotograferat alla kvarvarande byggna-
der och fått ett stort antal arkivbilder. 

Väckelsens hus – missionshus, kapell och 
kyrkor – utgör synliga bevis på de rörelser 
som växte fram under 1800-talets senare 
del och i början av 1900-talet. 

Resultat av ideellt engagemang och hårt 
arbete av tusentals kvinnor och män, fyllda 
av en längtan att nå ut med evangeliet – 
det glada budskapet. Ibland har husen exo-
tiska namn som Elim, Saron eller Tabor.  
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Studie- o kulturverksamhet  
sker i samverkan med Bilda, studieförbundet för kyrka och samhälle 

Internationellt 

Kristina Färdeman medverkar i guds-
tjänsten 9 januari 
Kristina är pastor och har också arbetat 6 år 

som missionär i Ecuador. Nu, efter pension-

eringen har hon arbetat som pastor i några 

olika församlingar. För närvarande har hon 

tjänst i Katrineholm. Kristina är också miss-

ionsambassadör.  Detta är inte ett yrke, 

mera ett brinnande in-

tresse, kanske en livs-

uppgift. Hon har också 

varit drivande i det 

regionala missionsrå-

det. Missionsambassa-

dörer har till uppgift 

att inspirera till engagemang för mission. Vid 

sitt besök här kommer hon att ge en le-

vande bild av vår systerkyrka i Ecuador. 

En missionsambassadör har fått uppdraget 

av Equmeniakyrkan att väcka och stärka en-

Internationell insamling 1:a advent 

2021 – 31 januari 2022 

Till jordens yttersta gräns. Så långt är vi som 

kyrka kallade att förkunna evangeliet. Både 

i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos 

urfolken i norra Ryssland, vid byar i Thai-

lands regnskogar, vid en skola högt upp i 

Anderna eller i Karlskoga, eller var du nu be-

finner dig. Till jordens yttersta gräns förkun-

nar vi ett evangelium som befriar, räddar 

och upprättar tillsammans med våra samar-

betskyrkor. Det är vad vår internationella 

mission handlar om.  

gagemang för Equmeniakyrkans gemen-

samma internationella mission. Det är vik-

tigt att församlingen känner till och är in-

formerad om vår gemensamma internat-

ionella mission och bär den i bön. En del i 

Rävåskyrkans kör 
Det blev en fin gudstjänst första söndagen 

advent med 27 körsångare. Roligt! För-

hoppningen är att kunna erbjuda mer kör-

sång i Rävåskyrkan. Information om kom-

mande körprojekt kommer. Håll utkik ef-

ter information på hemsidan och annor-

städes.                                                                                        

      Johan Hinz 
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Scouterna vann! 

Varje tisdagskväll samlas ett 

gäng scouter vid eldplatsen 

bakom kyrkan. Efter ett år 

med delvis inställd verksam-

het har vi nu kunnat hålla igång hela hösten. 

Vi har bland annat lärt oss hur man på ett sä-

kert sätt sågar och hugger ved, och sett till 

att vedförrådet är välfyllt inför kalla vinter-

kvällar. Utöver tisdagarna har vi varit på två 

spännande helgäventyr. En lördag i septem-

ber samlades vi för scouthajk och gick med 

hjälp av karta från folkhögskolan, genom 

skog och över hyggen, till Espenäs där vi la-

gade blåbärssoppa på trangiakök. Längs med 

vägen fick scouterna lära sig hur man tar 

hand om sjuka och skadade människor, träna 

på att ringa 112 och rapportera en brand (till 

en ledares telefonnummer!) och fundera 

över hur man bäst förebygger skavsår. Några 

veckor senare samlades vi för en variant av 

Värmlandstrampen, som i år utökats till att 

inkludera fler scoutkårer under namnet Svea-

landskampen. På grund av pandemin fick 

varje kår hålla sig på hemmaplan och uppgif-

ter hade skickats ut till deltagande kårer på 

förhand, varpå patrullernas lösningar sedan 

skickades in digitalt av ledarna. Av alla scou-

ter som deltog kom Rävåskyrkans Spårar-

scouter på första plats! Vilken glädje och 

stolthet – men framförallt resultatet av fint 

samarbete bland både nya och gamla scou-

ter.  

Linnéa Hinz 

Bed för oss.  

Nyårsfest med nyårsknyt 
Tillsammans ordnar vi ett enkelt knyt-
kalas med varm gemenskap. Alla bi-
drar med något: mat, kanske musik el-
ler annan underhållning.  
Kostnad: 100 kr för den som kommer 
utan knyt. 

Obligatorisk föranmälan till  
Britta Fredman 070-6807553 eller  
Maj Andersson 070-6658834 
Välkomna! 



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: 11-12/12, 
29-30/1, 26-27/2. 

E-post: 

pastor@ravaskyrkan.se 

Ordförande  

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

Bengt Adolfsson   070-092 04 98 

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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Scoutdag på Espenäs. Scouterna tycker det är 

roligt att ringa i kyrkklockan! 


