
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del av Equmeniakyrkan 

Rävåskyrkan 

 

Nr  3.   6 december 2022 - 5 mars 2023 

Foto: Jörn Andersen 

Ej upplysta gårdar, ej hus och palats kan bjuda Maria och Josef en plats. 

Psalmer och sånger 811. 

Julevangeliet 
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Adventstid 

Så är det då återigen advent. Novem-

bermörkret börjar bytas ut mot upp-

lysta granar, adventsstakar, ljusslingor 

och lysande dekorationer av alla möjliga 

slag och former. Och många av oss upp-

lever att livet känns lite lättare - och för-

stås – lite ljusare med all denna ljus-

prakt. Och även om det är besparingsti-

der p g a de höga elpriserna så tänker 

nog de flesta att vi behöver ljuset och 

låter det lysa som tidigare år. Experter-

na säger ju också att adventsstakarna  

t ex drar väldigt lite ström. 

Traditioner är viktiga. De ger oss mening 

och sammanhang, de knyter ihop då 

och nu. Jag tror att de flesta av oss har 

många egna traditioner när det gäller 

advent och jul men även förstås många 

traditioner som vi har gemensamt. T ex 

att gå till kyrkan på första advent. Som  

 

jag uppfattar det så har just första ad-

vent blivit en större kyrklig högtid än 

både jul och påsk. Förmodligen beror 

det på att högtiden så starkt förknippas 

med ljus och glädje. 

Traditioner är bra och viktiga men 

ibland riskerar de att skymma det vä-

sentliga, det som de är menade att på-

minna om. Jag tror att vi var och en 

längtar efter mening och glädje i livet – 

inte bara förströelse och avkoppling. 

Därför behöver vi ibland rannsaka oss 

själva för att kunna upptäcka om det är 

något som skymmer det allra viktigaste. 

Jag menar att det viktigaste i vårt liv är 

tilliten till den Gud som kom vapenlös 

men som ändå var starkare än all värl-

dens makt. Tilliten till den Gud som ger 

oss livet som gåva, inte för att vi är goda 

utan för att vi är älskade. 

Mikael Andersson 

Då och nu 

Självständighet och enhet 

Nyårsafton 1872 leder Johan Dahlin natt-

vard för första gången som församlings-

föreståndare i Karlskoga Missionsför-

samling. 

Väckelsen hade då funnits i Karlskoga i 

25 år. 

Mor i Vall kom till tro 1847. Hennes skola 

och barnhem hade funnits i Vall sedan 

dess. Missionsföreningen i Karlskoga 

hade bildats 1857. C J Nyvall och andra 

åkte runt och predikade och bildade för-

eningar i Närke och Värmland. 

En del av de troende firade nattvard i 

små grupper, alltid under en prästs led-

ning. Grupperna kallades ibland natt-

vardsföreningar. En sådan nattvard hölls 

sommaren 1872 hos Karlströms på 

Skranta. Waldenström ledde den och 

han skrev att det var första gången han 

ledde ett nattvardsfirande i ett hem. 
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Nu tog missionsföreningen i Karlskoga 

ytterligare två steg. Den 27 december 

1872 valdes predikanten Johan Dahlin till 

församlingsföreståndare. Några med-

lemmar blev församlingstjänare. Både 

föreståndaren och tjänarna installerades 

med handpåläggning och bön. Några av 

de äldre i tron genomförde denna akt. 

Detta hände på nyårsafton 1872. Däref-

ter ledde Johan Dahlin församlingens 

första nattvard i egen regi.  

Man kan säga att då blev föreningen en 

församling. 

Våra förfäder i missionsföreningen ville 

själva välja föreståndare och själva be-

stämma hur man skulle ordna sina guds-

tjänster. Nu öppnar vi upp. Nu är det 

självklart för oss att delta när fyra fria 

församlingar firar nattvard tillsammans. 

I dag är ingen person i vårt land tvingad 

att gå till nattvarden. Baptistförsamling-

en, Karlskoga församling, Pingstförsam-

lingen och Rävåskyrkans församling 

kommer att fira nattvard tillsammans 

flera gånger under 2023. Det ser ut som 

vi kommit närmare enheten bland Guds 

folk. 

   Anders Rubenson 
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December 

6 Ti  14.00 Andakt på Nickkällan 

7 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

11 Sö  10.00 Gudstjänst 3:e sön i advent. Bana väg för Herren.     
    Mikael Andersson. 

12 Må grupp 5   

14 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

18 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard 4:e sön i advent. Herrens moder.   
    Sören Carlsvärd. 

25 Sö 10.00 Gudstjänst i kyrksalen. Juldagen. Jesu födelse. Mikael Andersson. 

    Sång av Linnéa och Johan Hinz. 

26 Må grupp 6 

31 Lö 20.00 Nyårsfirande. Knytkalas. Se notis s.6. 

Januari 
1 Sö  18.00 Gudstjänst med nattvard Nyårsdagen. I Jesu namn.    
    Mikael Andersson. 

6 Fr  16.00 Trettondagsfest. Se notis s.6. 

8 Sö  10.00 Missionshögtid 1:a sön e trett.d. Jesu dop. David & Gunvor Sharp. 

9 Må grupp 1 

11 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

15 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard 2:a sön e trett.d. Livets källa.   
    Mikael Andersson. 

18 On 10.00 Bibelsamtal    18.30 Veckomässa Söderkyrkan 

21 Lö 18.00 Hela kyrkan sjunger Pingstkyrkan 

22 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst 3:e sön e trett.d. Jesus skapar tro. 

    Karlskoga kyrka 
23 Må grupp 2 

25 On 18.00  Nattvard och bön 

29 Sö 10.00 Gudstjänst 3:e sön e trett.d. Jesus är vårt hopp. Lisa Fredlund. 

Februari 
1 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

5 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus.
    Mikael Andersson. 
6 Må grupp 3 

7 Ti  14.00 Andakt på Nickkällan 

8 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

11 Lö  15.00 Församlingens årsmöte 

12 Sö 10.00 Gudstjänst Sexagesima. Det levande ordet. Mikael Andersson. 

15 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

19 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard Fastlagssöndagen. Kärlekens väg.  
    Stefan W Sternmo. Gemensam med pingstförsamlingen. 
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  Aktuellt 

20 Må grupp 4 
21  Ti  14.00 Tisdagsträff Caroline Ericson-Welin sjunger och spelar med och för  
    oss. 

22 On 10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

26 Sö 10.00 Gudstjänst 1:a sön i fastan. Prövningens stund. Åsa Högberg. 

Mars 
1 On  10.00 Bibelsamtal    18.00 Nattvard och bön 

5 Sö  10.00 Gudstjänst med nattvard 2:a sön i fastan. Den kämpande tron.  
    Mikael Andersson. 
6 Må grupp 5 

Böneveckan för kristen enhet. 

Böneveckan för kristen enhet är världens 

största ekumeniska manifestation. Den ge-

nomförs samtidigt i ca 120 länder och infall-

ler 18 – 25 januari, alltid samma datum 

varje år. År 1846 startade Evangeliska Alli-

ansen en bönevecka. Sedan 1966 samarbe-

tar Romersk-Katolska Kyrkan och Kyrkor-

nas Världsråd om Böneveckan. Årets 

material har framställts av Minnesotas 

Kristna Råd. 

Temat för böneveckan 2023 är ”Gör det 

goda, sträva efter rättvisa” Jesaja 1:17. 

Under böneveckan firas huvudgudstjäns-

ten oftast ekumeniskt söndagen den 22/1 

över hela den kristna världen. Här hos oss 

hålls gudstjänsten i Karlskoga kyrka 11.00. I 

Rävåskyrkan har vi alltså ingen egen guds-

tjänst den söndagen. 

I Karlskoga hålls också en gemensam 

veckomässa i Söderkyrkan onsdagen den 

18/1  18.30 och en gemensam nattvardsan-

dakt onsdagen den 25/1  18.00 i Rävåskyr-

kan. 

                                              Anders Rubenson 

Alpha 

De flesta av oss får redan i lågstadiet möta 

ordet "alfa bet", de två första bokstäver-

na i grekiskan. Namnet Alphakursen är där-

för ett bra ord för den grundkurs i kristen 

tro, som här i Rävåskyrkan erbjuds männi-

skorna i vår stad. Där möts troende och 

sökare i smågrupper efter gemensam film 

i dagens samtalsunderlag. 

Annika Eriksson och en sökande vän enga-

gerade sig i kursen. Annika berättar: -Jag 

tyckte det var mycket givande att få delta,  

 

lyssna till andras tankar och berätta om 

min tro. Vi hade god hjälp av samtalsle-

dare från de olika församlingarna. Jag 

uppskattar att få ta del av andras tankar 

kring den kristna tron och vittna om min 

egen tro. 

Det kommer att anordnas en Betakurs, 

alltså en fortsättning på Alphakursen, ef-

tersom flera var mycket positiva till en 

fortsättning på samtalen. 

Jerker Stomsjö 
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Aktuellt 

Missionsambassadörer 

Söndagen den 8 januari får vi besök av 

två av Equmeniakyrkans missionsambas-

sadörer, nämligen David och Gunvor 

Sharp. De bor i Munktorp utanför Köping 

och är medlemmar i Sorbykyrkan och har 

stort intresse av missionen, speciellt i 

Thailand. 

Gunvor, pensionerad mellanstadielärare, 

medlem av Equmeniakyrkans Asienut-

skott, tidigare ordförande i Baptistsam-

fundets Internationella Mission och med-

lem i Baptistsamfundets missionsstyrelse 

i flera år. David, pensionerad försäljnings-

chef, flyttade från England till Sverige 

1968, kassör i Sorbykyrkan. 

De har besökt Thailand tio gånger och 

följer Equmeniakyrkans arbete bland Ka-

ren-folken. Gunvor har också besökt Ja-

pan två gånger. 

 
 

Nyårsfest med nyårsknyt 
Tillsammans ordnar vi ett enkelt knytka-

las med varm gemenskap. Alla bidrar 

med något: mat, kanske musik eller an-

nan underhållning. 

Kostnad: 100 kr för den som kommer 

utan knyt.  

Obligatorisk föranmälan till 

Britta Fredman 070-6807553 eller 

Maj Andersson 070-6658834 

Välkomna! 

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre 

Internationella insamlingen: 1 advent – 

31 januari 2023 

Att känna hopp inför framtiden tycker vi 

borde vara en rättighet. Därför sänder vi 

ut missionärer och volontärer i världen.  

När fattigdom, krig eller katastrofer gör 

världen kaotisk blir kyrkan, klassrummet 

eller utflykten en skyddad plats där mö-

tet med varandra och med Jesus Kristus 

förvandlar. Dessa mötesplatser kan vara 

grunden för en väg ut ur fattigdom och 

skapa möjlighet att förändra och själv få 

styra över sitt eget liv.  

Därför är årets internationella insamling 

så viktig. Tillsammans med våra mission-

ärer och samarbetskyrkor i flera länder 

skapar vi sådana mötesplatser. I det här 

arbetet är du viktig. Ditt bidrag till Equ-

meniakyrkan gör skillnad, varje gåva 

spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan 

vi sprida hopp i världen och bära Guds 

budskap vidare. 

Trettondagsfest 

Den 6 januari 16.00 blir det trettondags-

fest i Rävåskyrkan! Vi hoppas på en stor 

kakbuffé där var och en som kommer bi-

drar till att fylla bordet. Utöver att vi fi-

kar planeras det för lite tävlingar och att 

vi sjunger några av julens sånger tillsam-

mans. Vill du så får du gärna ta med ett 

instrument och bidra till ackompanje-

manget!  

Har du idéer kontakta Mikael Andersson. 
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Hälsning från Rävåskyrkans scouter 

Den här höstterminen har vi trä-

nat riktigt mycket på ”scoutiga” 

saker på tisdagskvällarna. 

Hugga, såga, elda, spårning och 

knopar. Och så har alla scouter-

na tagit Knivmärket. För att få 

det ska man visa att man kan tälja på ett säkert 

sätt. Ett säkert sätt betyder att man täljer ifrån 

sig, att det inte får vara någon framför när 

man täljer och att man ska sitta lite bredbent. 

Scouterna har också fått lära sig hur man han-

terar kniven, hur man slipar den och vad kniv-

lagen innebär. Knivmärkena delades högtidligt 

ut på scoutgudstjänsten i kyrkan en tisdags-

kväll i oktober. Då blev också några nya scou-

ter invigda och fick sin halsduk. 

Senare under hösten har vi tränat för att få 

Tändamärket. Tända en tändsticka, tända en 

fotogenlykta och tända en eld är spännande. 

Dessutom har scouterna fått lära sig om 

brännskador och vilka risker det finns med eld. 

I slutet av november var vi på studiebesök på 

brandstationen. Roligt med brandbilar och all 

utrustning och spännande att höra vad brand-

männen berättade.  

En patrull var på Värmlandstramp i Sunne i 

september. En upplevelse att vara med bland 

jättemånga scouter! Jättemycket regn också, 

men det fixar ju scouter. 

Vi har lärt känna patrull Swampen på andakter-

na. De gör också ”scoutiga” saker och så fun-

derar de mycket kring hur det var när Jesus var 

med sina lärjungar. Ett bra andakts-

material som har engagerat. Finns på 

Equmenias hemsida. Varje andakt 

ber vi också scoutbönen och samlar 

in pengar till fotbollsskor till fotbolls-

skolan i Kongo Brazzaville. 

Anna-Lena Hårsmar 



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: 17-18/12, 
28-29/1, 25-26/2. 

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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Alpha- och Betakurser 
 
Baptistkyrkan, Pingstkyrkan, Rävåskyrkan 
och församlingen Nytt Liv inbjuder till Alpha
-grundkurs i kristen tro. Det är en kurs där 
grunderna i den kristna tron utforskas på 
deltagarnas villkor. Bjud gärna med vänner, 
arbetskamrater och grannar.  
 
Betakursen är en fortsättningskurs, som er-
bjuder fördjupad kunskap i kristen tro. 

 
Anmälan: pastor@ravaskyrkan.se 
Start: Torsdag den 2 februari kl 18.30 i 
Rävåskyrkan. 


