
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del av Equmeniakyrkan 

Rävåskyrkan 

 

Nr  2.   4 september 2022 - 6 december 2022 

          Pilgrimsvandrare på Rävåsen i maj 2022. 
              Foto: Jörn Andersen 

Välkommen till pilgrimsvandringar den 24 september och 29 oktober - 

andakter med både rörelse och meditation. 

Pilgrimsvandring 
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Elfte söndagen efter trefaldighet inföll i år 

den sista söndagen i augusti. Tidigare gick 

den under rubriken Äkta och falsk fromhet 

men har numera fått den lite mildare och 

mindre dömande rubriken Tro och liv. Vi 

uppmanas av texterna att rannsaka hur 

vårt liv och vår tro hänger ihop. Vi påminns 

om att den kristna tron bör få konsekven-

ser för vårt liv. 

I sin bok Som om Gud inte finns driver Mag-

nus Malm tesen att det är kyrkan som se-

kulariserar världen och inte tvärtom. Seku-

larisering är enligt Malm att börja leva som 

om Gud inte finns. Folk tror på Gud och 

går i kyrkan men det får inga konsekven-

ser för deras liv i samhället. När tron priva-

tiseras så sekulariseras den. Tro är hand-

ling, tro är liv. Om inte den kristna tro vi 

bekänner får praktiska konsekvenser i vårt 

liv riskerar den att dö. Så här står det i Ja-

kobs brev 2:14-17:  

”Mina bröder, vad hjälper det om någon 

säger sig ha tro men inte har gärningar? 

Inte kan väl tron rädda honom? Om en 

broder eller syster är utan kläder och sak-

nar mat för dagen, vad hjälper det då om 

någon av er säger: »Gå i frid, håll er varma 

och ät er mätta«, men inte ger dem vad 

kroppen behöver? Så är det också med 

tron: i sig själv, utan gärningar, är den 

död.” 

Jag är medveten om att ovanstående re-

sonemang riskerar att spåra ur i krav, plikt 

och lagiskhet men likväl är det en grund-

läggande sanning: vår tro behöver få hän-

der, fötter och bli till liv i våra liv. Men med 

tanke på risken för krav och plikt vill jag 

påminna om ett av de vackraste orden i 

det svenska språket: barmhärtighet. Elis 

Malmeström fångar så väl spänningen 

mellan kravet och kraften i de två sista 

stroferna i psalm 217: 

”Vad du vill är helighet, men du är barm-

härtighet.” 

Mikael Andersson 

   

Predikstolsbyten i Östra Värmland. 

Fyra pastorer i Östra Värmland byter predikstolar en söndag i höst. 

Vår pastor Mikael Andersson åker till Brokyrkan i Åtorp. Brokyrkans pastor Jan Gus-

tafsson predikar i Vallakyrkan i Degerfors. Vallakyrkans pastor Ulf Sveningson åker till 

Kristinehamn och Broängskyrkans föreståndare Gunnar Palmgren kommer till oss i 

Rävåskyrkan. En trevlig idé som gärna kan fortsätta så att grannförsamlingar och pas-

torer får lära känna varandra mera. 

Pastor Gunnar Palmgren är i sextioårsåldern och har erfarenhet av arbete i församling-

ar både i Värmland och Småland. Han har tidigare varit i Arvika och i Smålandsstenar. 

Vi önskar Gunnar välkommen hit söndagen den 9 oktober! 
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Höstmarknad 11 november 

Efter pandemiuppehållet är det dags igen!  

Höstmarknad i Rävåskyrkan fredagen den 

11 november klockan 12.00 - 17.00 

• Sopplunch 

• Café 

• Lotterier 

• Alster från vävstugan 

och mycket mer 
Vi avslutar med aftonbön. 

Välkomna! 
 

Söndagen den 23 oktober får vi besök 

av Rigmor Borg som var pastor i försam-

lingen under 80- och 90-talen. Hon har där-

efter varit pastor i Betlehemskyrkan i Göte-

borg och sedan präst i Svenska kyrkan. 

Vi  välkomnar 

henne och ser 

fram emot 

hennes besök. 

 

 

Johannesevangeliet 

inspirerar till studium den här hösten och 

vintern. Pastor Mikael Andersson kommer 

att leda studiet. Den som deltar får lära sig 

om innehåll och mening i Johannesevange-

liet. 

Alla som har lyssnat på predikningar har 

hört texter från Johannesevangeliet läsas 

upp. Ofta har man själv följt med i Bibel el-

ler Psalmbok. Sedan har man hört predi-

kan som i princip består av två moment: 

textutläggning och predikantens egna re-

flexioner om hur textens tankar kan lyftas 

över till nutiden och särskilt till de åhörare 

som lyssnar just då. Att lyssna på predik-

ningar ger näring åt det kristna livet. 

De bibelstudier som pastor Mikael kom-

mer att leda varje onsdag från och med 

den 7 september kl. 10.00 innebär en för-

djupning av predikans första del. De följer 

givetvis Johannesevangeliet kapitel för ka-

pitel, inte kyrkoårets ordning. 

Det finns alltid mer att berätta om Jesus 

och Johannes och om deras tid, om språ-

ket i evangeliet och mycket annat. Under 

bibelstudiet blir det också möjlighet att 

ställa frågor och att samtala i mindre grup-

per. 

Nu vill jag slå ett slag för läsning av hela 

Johannesevangeliet i en följd. Vårt inten-

siva närstuderande av skriften är bra. En 

genomläsning av en bibelbok ger en hel-

hetsupplevelse. Det är något man kan 

göra tyst för sig själv eller varför inte högt 

och det kan man gärna göra flera gånger 

under bibelstudieperioden.  

Anders Rubenson 
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September 
4 Sö  10.00 Gudstjänst 12:e sön e trefaldighet. Friheten i Kristus.    
    Mikael Andersson.  

5 Må grupp 4 

7 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

11 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard 13:e sön e trefaldighet. Medmänniskan.                               
    Mikael Andersson.    

13 Ti  14.00 Andakt på Nickkällan 

14 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

18 Sö 11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Pingstkyrkan. 

    Jenny Nyqvist-Streng. Sång av Church Hill Boys. 

19 Må grupp 5 

21 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

24 Lö 11.00 Pilgrimsvandring. Samling vid Mor i Valls skolhus, Folkhögskolan. 

25 Sö 10.00 Gudstjänst 15:e sön e trefaldighet. Ett är nödvändigt.     
    Mikael Andersson. Sång av Hindersson och Tegmyr. 

27 Ti  14.00 Tisdagsträff  

28 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

 

Oktober 
2 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard Den heliga Mikaels dag. Änglarna.  
    Mikael Andersson. Medverkan av Goda nyheter. Sång av Helena och 
    Patrik Boman.  

3 Må grupp 6 

4 Ti  14.00 Andakt på Nickkällan 

5 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

9 Sö  10.00 Gudstjänst Tacksägelsedagen. Lovsång. 

    Gunnar Palmgren. Sång av Linnéa Hinz.  

12 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

15 Lö 16.00 Pingstkyrkan. Föreläsningar av Göran Lennartsson.  

    ”Bibeln i judiskt perspektiv”. 

16 Sö 10.00 Gudstjänst 18:e sön e trefaldighet. Att lyssna i tro.     
    Göran Lennartsson. 

17 Må grupp 1 

18 Ti  18.00 Scoutgudstjänst 

19 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

23 Sö 10.00 Gudstjänst 19:e sön e trefaldighet. Trons kraft. 

    Rigmor Borg. 

25 Ti  14.00 Tisdagsträff. Einar Ekberg i ord och ton. 

    Dagkören från Hagakyrkan i Örebro med solister. 
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November 
1 Ti  14.00  Andakt på Nickkällan 

2 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

5 Lö  10.00  Gudstjänst Alla helgons dag. Helgonen. 

    Mikael Andersson. Ljuständning till minne av de hemgångna. 

6 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard sön e Alla helgons dag. Vårt evighetshopp. 
    Henrik Petersson. Sång av Kvartetten. 

9 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

11 Fr  12 - 17 Höstmarknad 

12 Lö 18.00 Homosexualitet och kristen tro.  Föreläsning av Björn Cedersjö. 

13 Sö 10.00 Gudstjänst sön f domsöndagen. Vaksamhet och väntan.    
    Mikael Andersson. Sång av Linnéa och Johan Hinz. 

14 Må grupp 3 

16 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

20 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard Domsöndagen. Kristi återkomst. 

    Lars-Erik Jonsson. Sång av Wanna Eriksson. 

22 Ti  14.00 Tisdagsträff. Musik i en salig blandning. Jan-Inge Hall, Örebro. 

23 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

27 Sö 11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 1:a sön i Advent. Ett nådens år. 

    Mikael Andersson. Körsång. 

28 Må grupp 4 

30 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

December 
 4  Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard 2:a sön i Advent. Guds rike är nära.  
    Mikael Andersson. Sång av Moa Möll. 

 6  Ti  14.00 Andakt på Nickkällan 
 

  Aktuellt 

Bibeln i judiskt perspektiv  

Den 15 - 16 oktober anordnar Pingstkyrkan 

och Rävåskyrkan återigen en gemensam 

undervisningshelg. Då får vi besök av pas-

torn och bibelläraren Göran Lennartsson 

som undervisar utifrån temat ”Bibeln i 

 

judiskt 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.  

29 Lö 11.00 Pilgrimsvandring. Samling vid Rävåskyrkan. 

30 Sö 10.00 Gudstjänst 20:e sön e trefaldighet. Att leva tillsammans.    
    Mikael Andersson. Sång av Tommy Gustavsson. Församlingsmöte. 

31 Må grupp 2 
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Studie- o kulturverksamhet  
sker i samverkan med Bilda, studieförbundet för kyrka och samhälle 

 

Den finlandssvenska manskören Church 

Hill Boys från Österbotten, Finland besö-

ker Karlskoga söndagen den 18 september 

klockan 11.00. 

Church Hill Boys består av 18 sångare, från 

Jakobstad i norr till Solf i söder och leds se-

dan starten av kantorn och kyrkosångaren 

Kristoffer Streng. Honom får vi även höra 

sjunga solo. Kören bjuder på en blandning 

av andliga sånger med både gammalt och 

nytt ur körens repertoar. 

Church Hill Boys har uppträtt flitigt under 

sin tioåriga existens. Förutom uppträdan-

den på hemmaplan ca en gång i månaden 

har de sjungit flera gånger i finländsk TV 

och radio. Kören har även gjort några tur-

néer både i Sverige och Norge. 

De har spelat in en CD, Jag håller Hans hand 

och en DVD, Live Concert, som har blivit 

mycket omtyckta. Som ackompanjatör fun-

gerar den välmeriterade och talangfulle pi-

anisten Stefan Jansson. 

Kristoffer Streng är gift med Jenny Nyqvist-

Streng, bördig från Karlskoga. Hon kom-

mer att predika i gudstjänsten och även 

sjunga duett med sin man.  

Ekumenisk sånggudstjänst i Pingst-

kyrkan 
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Nu börjar vi höstterminen. Så 

spännande, vi hoppas att vi får 

möta alla våra ”gamla” scouter 

igen. Den här terminen ska vi 

träna på att elda och känna till 

trevligheter och risker med eld.  I slutet av sep-

tember går Värmlandstrampen av stapeln, den 

här gången i Sunne. Flera hundra scouter från 

hela Värmland möts för en dags tävling i scout-

kunskap. Samarbete brukar vara lösningen. 

Den 18 oktober kl 18.00, en tisdag, blir det 

scoutgudstjänst med invigning av nya scouter.  

Välkomna! 

Kontakt: Britta Fredman, tel. 070-6807553  

Samtalskväll om homosexualitet och kristen tro. 

Lördagen den 12 november kl 18.00 kommer Björn Ce-

dersjö från Örebro till vår kyrka och föreläser om homo-

sexualitet och kristen tro. Björn  har arbetat som stu-

dentpastor, församlingspastor och lärare på Örebro 

Missionsskola. De senaste åren fram till sin pension ar-

betade han på Sveriges Kristna Råd som teologisk rådgi-

vare. Han är också teologie doktor i etik. 

   

18/20 i Rävåskyrkan 
18/20 är tonåringarnas grupp. 

Vi träffas på torsdagar kl 18.00 - 20.00 i 

Rävåskyrkan.  

Vad gör vi? 

Friluftsaktiviteter, lekar, fika och andakter 

Kontakt: Carl Sundler, 072-222 17 97 



Församlingsbladets rredaktionsgrupp: 

Mikael Andersson, Christina Norberg, Anders Ru-
benson, Bertil Skagerstrand och 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: 17-18/9, 
22-23/10, 19-20/11 och  
17-18/12. 

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 

Välkommen till regionsamling den 

12 november!  

Kyrka i en ny tid är temat för den regionala 

dagen. Mer information om plats, medver-

kanden m m kommer. Boka dagen för vik-

tiga föreläsningar och samtal. 

tel 0586-646 00        www.karlskogafolkhogskola.se 

Rävåskyrkan 
En del av Equmeniakyrkan 
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Alpha-grundkurs 
Baptistkyrkan, Pingstkyrkan, Rävåskyrkan 
och församlingen Nytt Liv inbjuder till Aplha
-grundkurs i kristen tro. Det är en kurs där 
grunderna i den kristna tron utforskas på 
deltagarnas villkor. 
Anmälan: pastor@ravaskyrkan.se 
Start: Torsdag den 15 september kl 18.30 i 
Rävåskyrkan. 


