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Dina händer är fulla av blommor, 

Vem var det du tänkte att ge dem till? 

Mina blommor var tänkta för Kristi 

grav. 

 

Men han fanns ej där 

och hans grav är tom. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

Psalmer och sånger 154 vers 1 

Bild: Jörn Andersen 
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Borttagna restriktioner och ett Sverige 

som öppnar upp igen. De orden är ljuv mu-

sik i mångas öron. För kyrkorna i Sverige 

innebär det också nya tider. Nu kan vi änt-

ligen börja planera framåt med större till-

försikt igen. Men det är ändå bra om vi 

fortsatt är lite försiktiga och varsamma i 

kontakten med varandra. Att restriktioner-

na är borta är inte detsamma som att co-

ronaviruset försvann över en natt.  

Det ger extra energi att se fram emot en 

vår då saker och ting normaliseras! Bara 

det att vi kan mötas och fira gudstjänst är 

en stor glädje. Kom ihåg att från den 8 no-

vember 2020 till och med den 30 maj 2021 

firade vi inga fysiska gudstjänster, bara 

några enstaka inspelade gudstjänster.  

Två saker från vårens program jag särskilt 

vill uppmärksamma är besöket av för-

fattaren Vibeke Olsson den 2-3 april. På 

lördagen berättar hon om frikyrko- och ar-

betarrörelsens framväxt på 1800-talet som 

hon skildrar i en romanserie i sågverks-

miljö, och på söndagen predikar hon i 

gudstjänsten.  

Lördagen den 21 maj blir det Vårmarknad i 

Rävåskyrkan. Initiativtagarna tyckte det 

var dags med en marknad redan nu på vå-

ren eftersom den traditionella höstmark-

naden blivit inställd två år i rad p g a pan-

demin. 

Jag avslutar med några tänkvärda ord från 

Hebréerbrevets författare: 

”Låt oss ge akt på varandra och sporra 

varandra till kärlek och goda gärningar.” 

Hebr.10:24 

Mikael Andersson 

   

Intervju med Christina och Erik Norberg 

Vid söndagsgudstjänsten i början av februari kunde församlingen glädjas åt att väl-

komna två nya medlemmar, nämligen Christina och Erik Norberg. 

Här följer en intervju, gjord vid ett kyrkkaffe efter gudstjänsten. 

Christina och Erik kommer från Jörn, ett mindre samhälle, några mil inåt landet från 

Skellefteå. De växte upp i familjer med anknytning till EFS-föreningen, och den blev 

också deras andliga hem från unga år.  Sången har varit och är ett stort intresse för 

dem. Det har vi redan fått prov på, och lyssnar gärna mera. 

Familjen växte med åren när de tre barnen kom. Nu har barnen flyttat söderut, en dot-

ter i Sätila, i göteborgstrakten, en son i Hudiksvall och en son i Karlskoga, gjorde att 

även Christina och Erik drog sig söderut. De sex barnbarnen är också ett starkt skäl till 

flytten. Tursamt nog blev Karlskoga deras nya hemvist och de fann ett lämpligt hus i 

Bråten.            Fortsättning nästa sida. 
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Vårmarknad 21 maj 

Boka in 21/5! Då ordnar vi en Vårmarknad i 

kyrkan. Försäljning av bröd, växter/plantor 

och loppis. Passa på att rensa därhemma, 

men inga kläder eller stora möbler. Serve-

ring. 

Kontakta Ewa Josefsson 070-331 47 17, 

Inger Pettersson 070-354 70 25, Karin Erics-

son 070-332 90 44 eller Eva Adolfsson 072-

016 46 36  
 

Söndagen den 22 maj får vi besök av 

Rigmor Borg 

som var pastor 

i församlingen 

under 80- och 

90-talet.  

 

 

 

Vem vill vara med i Rävåskyr-
kans städgrupp? 

Vem kan tänka sig att dela städgemen-

skap och fika måndagsförmiddagar 

(förslagsvis) och på så sätt avlasta försam-

lingsgrupperna från detta arbete? 

Blir vi många (10 st) kan vi dela upp så vi 

städar varannan månad. 

Golven som städfirman sköter nu kan vi 

sköta och därmed spara ca 20 000 kr per år 

till församlingen. 

Fönstertvätt bör nog en firma göra. Stor-

städning och städning av Espenäs, faller 

troligtvis utanför detta uppdrag. Blomvatt-

ning skulle kunna ingå. 

Den som tycker detta låter som en bra upp-

gift, kan teckna sig på en lista på anslags-

tavlan. Om man inte orkar dammsuga, 

kanske man kan damma, torka bord eller 

brygga kaffe? 

Både män och kvinnor är välkomna att an-

mäla intresse!   Christine Eriksson 

Forts. från föregående sida. 

Christina har alltid velat arbeta med människor, och med en grundutbildning som un-

dersköterska, har hon vidareutbildat sig och har nu en tjänst på Folkhögskolan som 

Studie- och yrkesvägledare. 

Erik har en utbildning till snickare och trädgårdsarbete. Han har mestadels varit verk-

sam med fastighetsskötsel, även tjänstgjort som lärarvikarie och har efter flytten till 

Karlskoga startat egen firma som hantverkare. 

Efter ett trevligt samtal gick det inte att undvika frågan om makarna Norberg saknar 

snöskottning och skidåkning. Svaret blev att de redan vant sig vid barmarksvintern i 

Karlskoga. 

Med ett tack för det här samtalet och ett hjärtligt välkommen till församlingen. 

Bertil Skagerstrand 
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Mars 
6 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard 1:a sön i fastan. Prövningens stund.  
    Mikael Andersson.  

7 Må grupp 3  

9 Ti  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

13 Sö 10.00 Gudstjänst 2:a sön i fastan. Den kämpande tron. Mikael Andersson. 
    Bön- och offerdag för pastors– och diakonutbildningarna. 

15 Ti  14.00 Andakt på Nickkällan 

16 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

20 Sö 11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 3:e sön i fastan Kampen mot ondskan. 
    David Karlsson 

21 Må grupp 4 

22 Ti  14.00 Tisdagsträff Fältpräst i Afghanistan Kristina Lundberg 

23 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

26 Lö 14.00 Pilgrimsvandring 

27 Sö 10.00 Gudstjänst Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk.  
    Mikael Andersson 

30 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

 

April 
2 Lö  09.00  Bokfrukost Vibeke Olsson 

3 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard 5:e sön i fastan. Försonaren  

    Vibeke Olsson 

4 Må grupp 5 

6 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

9 Lö  18.00 Klimatkväll Bron mellan skapelsen och tron. Annelie Anderberg. 

10 Sö 10.00 Gudstjänst Palmsöndagen. Vägen till korset. Annelie Anderberg 

14 To 19.00 Nattvardsgudstjänst i Söderkyrkan 

15 Fr  10.00 Gudstjänst Långfredagen Korset. Stefan W Sternmo 

17 Sö 11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan Påskdagen Kristus är uppstånden .  
    Mikael Andersson 

18 Må grupp 6 

19 Ti  14.00 Andakt på Nickkällan 

20 On 18.00 Nattvard och bön 

23 Lö 15 - 17 Utställning Målarkursen och vävstugan ställer ut 

24 Sö 10.00 Gudstjänst 2:a sön i påsktiden. Påskens vittnen. Desirée Tibell 

26 Ti  14.00 Tisdagsträff Tore Kjäll spelar och sjunger 

27 On 18.00  Nattvard och bön 
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Maj 
1 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard 3:e sön i påsktiden.  Den gode herden.  
    Mikael Andersson.  

2 Må grupp 1 

4 On  18.00  Nattvard och bön 

8 Sö  10.00 Gudstjänst 4:e sön i påsktiden. Vägen till livet. Mikael Andersson 

11 On 18.00  Nattvard och bön 

14 Lö 14.00 Pilgrimsvandring 

15 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard 5:e sön i påsktiden. Att växa i tron.   
    Perolof Lundkvist 

16 Må grupp 2 

17 Ti  14.00 Andakt påNickkällan 

18 On 18.00  Nattvard och bön 

21 Lö 10.00 Vårmarknad 

22 Sö 10.00 Gudstjänst Bönsöndagen. Bönen. Rigmor Borg 

25 On 18.00  Nattvard och bön 

29 Sö 10.00 Gudstjänst kapellet Folkhögskolan sön före pingst Hjälparen kommer. 
      Mikael Andersson 

30 Må grupp 3 

 

Juni 
5 Sö  10.00 Gudstjänst Espenäs Pingstdagen Den heliga anden.     
    Mikael Andersson 

  Aktuellt 

Maskinsång och läsarsånger – om väck-

elsen i sågverkssamhället och arbetarrörel-

sens framväxt 

Lördagen den 2 april är det Bokfrukost i 

Rävåskyrkan kl.9 och då föreläser författaren 

Vibeke Olsson över ovanstående ämne.  

Vibeke Olsson föddes 1958 och är idag bo-

satt i Stockholm och Edsbyn. Som 17-åring 

debuterade Vibeke med ungdomsroma-

nen Ulrike och kriget. Sedan dess har hon 

skrivit en lång rad romaner, många av dem 

i historiska miljöer. Mest kända är kanske 

romanerna om slavflickan Sabina och 

Molnfri bombnatt. Hennes romanserie i 

sågverksmiljö om Bricken har blivit oer-

hört uppskattad. Det är 

arbetet med den roman-

serien som kommer att 

vara hennes utgångs-

punkt när hon talar till 

oss. 

Vi räknar med att få plats 

med 75 personer i Maria-

salen. Biljetterna kostar 100:-/st.               

Hör av dig till Mikael Andersson  

0730 - 53 93 00 om du vill boka biljett. 
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Studie- o kulturverksamhet  
sker i samverkan med Bilda, studieförbundet för kyrka och samhälle 

Grön kyrka 

   

Klimatfasta 
Vad betyder fasteperioden för dig?  
Att avstå från något till förmån för själva 
livet. Livet i Kristus.  
Klimatfasta – att vårda oss själva och vår 
jord som Guds skapelser.  
 

Vi kan 
• hushålla med våra resurser genom att 
ex.vis äta mindre med kött till förmån för 
grönsaker, rotfrukter och frukt. Även bra 
för vår hälsa.  
• minska tiden för TV och andra medier till 
förmån för Bibelläsning.  
• minska klädkonsumtionen.  

Klädkonsumtion i Sverige bidrar till att jor-
dens tillgångar på dricksvatten sinar och 

förorenas.  
 

Vi i den rika världen slösar med planetens 
resurser så att vi riskerar klimatkaos och 
resursbrist.  
 

Två viktiga bibelord: 
”Herren Gud tog människan och satte 
henne i Edens trädgård att bruka och vårda 
den” (1 Mos 2:15). 
 

”Anpassa er inte efter denna världen, utan 
låt er förvandlas genom förnyelsen av era 
tankar, så att ni kan avgöra vad som är 
Guds vilja: det som är gott, behagar honom 
och är fullkomligt.” (Rom 12:2). 
 
Mera om Klimatfasta:  
Se equmeniakyrkan.se / klimatfasta.nu.  

Gudstjänsten den 29 maj 10.00 hålls i 

Folkhögskolans kapell 

Det vackra kapellet har legat i sluttningen 

mellan Hembygdsgården och Folkhögsko-

lans huvudbyggnad sedan 1979. Innan dess 

hade det stått på närkeslätten utanför Fju-

gesta i omkring hundra år.  

Kapellet ägdes av Fjugesta missionsförsam-

ling som skänkte det till Folkhögskolan. 

Utvändigt tillkom en handikappingång på 

gaveln, annars är allt sig likt  

Invändigt är renoveringen påverkad av sjut-

tiotalets starka färgskala. Kapellet har en 

härlig akustik. Kyrkorgeln är skänkt av 

Karlskoga församling. 

Anders Rubenson 

 Bron mellan skapelsen och tron 
 

Helgen 9-10 april får vi besök av Annelie An-

derberg. Hon är aktiv i Fiskebäcks            

Equmeniaförsamling och är med i Equ-

meniakyrkans Tema-grupp som ansvarar 

för arbetet med det s.k. klimatnödläget.  

Vi möts till ett inspirerande föredrag och 

workshop på lördagkvällen den 9/4 kl 18 i 

Mariasalen. 

Annelie predikar också i söndagens  guds-
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Bokrecension 

GOD JORD och ett hållbart liv av Johannes 

Widlund 

Hur lever vi på ett sätt som omfamnar hela 

uppdraget, hela lärjungaskapet och hela det liv 

som han tänkt för oss? Hur lever vi genom Gud 

och till Gud, som svarar mot de 

stora frågorna som vi läser om i 

nyheterna varje dag?  

Saker som klimatkris och ekolo-

gisk kollaps. Men också enorma 

utmaningar som svält och fat-

tigdom. 

Har det inte skrivits tillräckligt med böcker i 

detta ämne? 

Nej! Jag har läst Därför sörjer jorden av Peter 

Halldorf och lyssnat till en föreläsning med Ste-

fan Edman, utifrån hans bok Det är bråttom – 

men inte kört. Men God Jord ger mig nya infall-

svinklar till frågorna om miljö- och skapelse-

vård.  

Varför ska du läsa boken? 

Jag rekommenderar alla kristna och andra, 

som drömmer om ett hållbart liv på jorden, att 

läsa denna bok. Boken ger motivation till att 

leva med Gud och för hans skapelse, fyllda av 

Jesu kärlek och genom detta liv visa människor 

på honom.                                               Göran Edel 

Inbjudan till studiecirkel 
Bilda har tagit fram en studieguide, som en hjälp till att fördjupa läsningen av boken. 
https://www.bilda.nu/material-och-metoder/samtalsguide-till-boken-god-jord-och-ett-
hallbart-liv. Blir du me´? 
Anmäl dig till mig muntligt eller via SMS på 073-053 79 84  Göran Edel.  

https://www.bilda.nu/material-och-metoder/samtalsguide-till-boken-god-jord-och-ett-hallbart-liv
https://www.bilda.nu/material-och-metoder/samtalsguide-till-boken-god-jord-och-ett-hallbart-liv


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: 19-20/3, 
23-24/4, 21-22/5. 

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 

Equmeniakyrkan Kalender 
 

Gud blir ett barn – en dag om barn 
och teologi. 2 apr 10:30 - 17:00 

Jesus ställer barnen i mitten av Guds rike, 

därför behöver vi samtala om och arbeta 

teologiskt kring barnen i vår kyrka. 

Under den här dagen får vi möta förelä-

sare och lyssna till Teo-talks, korta före-

drag med teologisk förankring, utifrån 

olika perspektiv. 

Du anmäler dig antingen till en fysisk plats 
bl.a. Karlskoga folkhögskola, eller att 
delta på Zoom. I det senare fallet får du 
en länk via mejl. 

tel 0586-646 00        www.karlskogafolkhogskola.se 

Rävåskyrkan 
En del av Equmeniakyrkan 
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