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PASTORNS SIDA
Allt efter som jag blir äldre tycker jag att den mörka 
årstiden blir jobbigare. Jag kan inte minnas att jag som 
tjugo- eller trettioåring kände så, men någon gång om-
kring fyrtioårsåldern skedde en förändring. Med bara ett 
par år kvar till femtio tycker jag att tiden från november 
till någon gång i mitten på februari är tung och dyster. 
Därför gläds jag desto mer åt den årstid vi står på tröskeln 
till, den tid på året då ljuset återvänder. Jag blir påtagligt 
gladare och får mer livslust och energi.

Under våren firar vi också den kristna kyrkans viktigaste högtid, påsken. Den 
handlar om att mörkrets makt bryts och att Guds ljus ger alla människor 
möjlighet till ett nytt liv. Påsken vittnar om att kärleken och ljuset besegrar 
mörker, död och grav. Guds vårsol vill tina upp allt som är frostigt och kyligt. 
Guds solsken ger oss nya livsförutsättningar, välkomnar oss in i ett ljust och 
livsbejakande landskap. Påskens evangelium gör mig också glad, ger livslust 
och energi.

I världen runt omkring oss finns det starka krafter som vill utestänga Guds 
kärlek. Man vill ha inreseförbud för allt som verkar okänt och som kan ge oss 
nya och friska perspektiv. Det är onda krafter som bygger murar mot med-
mänsklighet och värme. Den kristna församlingen är kallad att vara Guds 
språkrör. Vi har till uppgift att kanalisera allt det goda som vår generösa Far i 
Himlen erbjuder. Vårt uppdrag är mer angeläget än på länge. Vi är på väg att få 
en vinter i vår värld, i vårt land som vägrar släppa taget trotts värme och ljus. 
Låt oss därför inte ge upp, låt oss fortsätta den goda kampen! Ibland är vintern 
extra ihållande. Vi
vet dock att det är i ljuset och värmen som livet finns, och mörker och kyla kan 
aldrig i längden hålla stånd mot själva livet. Livet besegrar alltid döden, både i 
naturens cykler, i medmänskliga relationer och när det gäller Guds kamp mot 
ondskan.

Jag önskar dig en ljus och varm vår, ber dig att hålla hoppet levande och arbeta 
för det goda!

Varma hälsningar
Björn Hald

Pastor i Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum



ORDFÖRARENS SIDA
Hej!

Välkommen till vårens programblad, jag hoppas att 
du finner många intressanta samlingar du kan delta i. 
Det finns både traditionella och återkommande sam-
lingar som t ex Påskbuffén, vi håller tummarna för att 
den nystartade kören kommer framföra några av sina 
sånger. Kören övar i Missionshuset, första samlingen var 28/2. Kören 
vänder sig till nysvenskar men alla är välkomna att delta, anmälan görs 
till Pernilla Frick.
Nygamla samlingar är bibelstudium i Jakobs brevet och Upptäckargrup-
pen, Bibelstudiet vänder sig till lite ”större” barn medan upptäckargrup-
pen vänder sig till mellan stora barn som vill fördjupa sin kunskap i 
bibelns värld.
Vi beräknar att Jakobs brevet är färdigbehandlat till sommaren och att vi 
startar i en ny bok eller brev i höst.
Ett verkligt böneämne är alla barn och unga i församlingen liksom den 
stora barnaskaran i kompisgruppen på måndagar. Vi har redan hunnit 
med att bygga burkbilar som styrs med ficklampor, genomfört mörker-
vandring, lärt oss koka saft på triangakök mm. Under våren kommer 
vi att inrikta barngruppen på friluftsaktiviteter vid vindskydden och 
planen är att avsluta vårterminen med en övernattning i dessa.
Styrelsen jobbar vidare med motionerna från årsmötet, vi hoppas kunna 
göra verklighet av våra planer under året.
Jag vill slå ett extra slag för årets Gökotta, missa inte denna samling, 
enligt uppgift skall vi gå på ”djupet” i det blommande bergets klevkant.

Guds frid och väl mött!
Ordf D Hallespjut



VÄLKOMMEN TILL
MARS
    5 söndag  10.00 Bibelstudium
    Riddarsamling
   7 tisdag 18.30 Hjälp oss Hjälpa
 12 söndag 10.00 Gudstjänst
    Riddarsamling, 
    Upptäckargruppen
    Björn Hald
 19 söndag 10.00 Gideoniterna på besök
    Riddarsamling, 
    Upptäckargruppen
 20 måndag 18.00 Familjekväll
    Björn Hald
    Enkel kvällsmat
 21 tisdag 18.30 Hjälp oss Hjälpa
 26 söndag 10.00 Församlingsmöte
 

APRIL
    2 söndag  10.00 Bibelstudium
    Riddarsamling
   4 tisdag  18.30 Hjälp oss Hjälpa
   9 söndag 12.30 Påskbuffé
    Se sista sidan.
 13 torsdag 19.00 Getsemanestund
    Birgitta Brandberg 
 16 söndag 10.00 Påskdagsgudstjänst
    Riddarsamling

Önskar DU skjuts till någon samling?
Ring då till: 
Kjell Johansson 
0703-29 91 69

VÅR FÖRSAMLING 
SAMARBETAR
MED:

Björn Hald



 Lyssna gärna på Vägen genom Bibeln
 Radio Kinnekulle 102,6 MHz. 
 Månd - Lörd. 07.00, 08.00, 20.00.   
 Sönd. 09.00, 18.00

VÅRENS SAMLINGAR
    
 18 tisdag 18.30 Hjälp oss Hjälpa
 23 söndag 10.00 Gudstjänst
    Riddarsamling, 
    Upptäckargruppen
    Björn Hald
 

MAJ
    7 söndag  10.00 Gudstjänst
    Riddarsamling, 
    Upptäckargruppen
    Björn Hald
 21 söndag 10.00 Bibelstudium
 25 torsdag 07.30 Gökotta
    Samling vid Kinne-Kleva åkeri  
    (vid Anne-Marie Johanssons)

    Frukost serveras, efter guidningen, 
    i missionshuset. Därefter gudsjänst med 
    Björn Hald, Peltor Boys.

JUNI 
    4 söndag 09.30 Gudstjänst
    Riddarsamling, 
    Upptäckargruppen
    Björn Hald



BIBELSTUDIUM KRING
JAKOBSBREVET

Under hösten påbörjade vi ett bibelstudium kring Jakobsbrevet. Som 
hjälp har vi boken ”En guide till Jakobsbrevet” av Natalie och Per-Erik 
Aronsson. Vi går igenom de sista kapitlen i boken nu under våren.

Samtalsledare är David Hallespjut

Har du inte boken har vi något exemplar kvar.

Välkommen med!



”BURKBILAR”
På två av vårens samlingar har Kompis/Miniorerna byggt ”Burkbilar”.
Alla hjälptes åt med att borra, skruva, montera ihop m.m.
Bilarna körs genom att man lyser på en sensor med en ficklampa.



KOMPIS (ÅK F-2) JUNIORER (ÅK 3-5)
Alla samlingar är måndag 18.00-19.15 i Skälvums missionshus,
där ej annat anges

MARS
    6 månd Baka
 13  månd. Trangakök, ute
 20 månd. Familjekväll. Björn Hald. Enklare kvällsmat.
 27 månd. Vindskydden

APRIL
 3 månd Vindskydden
 9  sönd. 12.30 Påskbuffé
 10 månd. Påsklov
 17  månd. Påsklov
 24 månd. Vindskydden
 

MAJ
 1 månd Första maj. Ingen verksamhet
 8 månd. Vindskydden
 15 månd. Avslutning hos Lotta och David Hallespjut.
   Mer info kommer.

JUNI
 5-6 må-ti Övernattning vid vindskydden
27/6-2/7 ti-sön Läger på Ösjönäs fr.o.m. åk 4

AUGUSTI
18-20 fre-sön Hajk, Sjölunda



KORSDRAG (ÅK 6-8)
Fredagar 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat står

MARS
 10 fred Baka bröd ev. frågesport
 20 månd. 18.00 Familjekväll. Björn Hald. 
   Enklare kvällsmat.
 24 fred Bad i Skövde

APRIL
 7 fred Påskpyssel
 9 sönd 12.00 Påskbuffé
 21 fred Grillning vid vindskydden
 

MAJ
 5 fred ev byte till heldag 6/5
 15 månd. Avslutning hos Lotta och David Hallespjut.
   Mer info kommer.

JUNI
 5-6 må-ti Övernattning vid vindskydden
27/6-2/7 ti-sön Läger på Ösjönäs

AUGUSTI
18-20 fre-sön Hajk, Sjölunda



Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas 7 och 21 mars, 4 och 18 april samt 2 och 16 maj 
18.30 för att tillverka:
    * Babykläder: sydda, 
       stickade och virkade
    * Förbandsmateriel
    * Stickade och virkade filtar
    * Leksaker

Tag gärna med, eller lämna in i missionshuset, lakan, gamla el-
ler nya, vita eller färgade. Det behövs också garn i bomull eller 
akryl, frotté- och bomullstyger.

ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA!

”HJÄLP OSS HJÄLPA”

MAMMOR I BÖN
Varje vecka samlas kvinnor över hela världen för 
att avsätta en timme i bön för barn och deras skolor. 
Detta ekumeniska nätverk ”Moms in Prayer Interna-

en grupp som samlas i Missionshuset sedan en tid tillbaka och hoppas 

Gå gärna in på hemsidan www.mammoribon.se och läs. 

Kom gärna! Vi samlas 1 gång i veckan 09.00 i Missionshuset i 
Skälvum. 

Hör gärna av dej om du vill vara med eller om du har några frågor.
Anna Stenander 070-559 86 04
Pernilla Frick 070-978 68 88

VÄLKOMMEN!



KONTAKTPERSONER, FÖRSAMLINGEN

HJÄLP OSS HJÄLPA:
Solveig Jansson

Tel. 0511-34 31 32

KONTAKTPERSONER, EQUMENIA

KASSÖR:
Mattias Frick

Tel. 0511-574 62

SÅNG & MUSIK: 
Mattias Frick 0511-574 62

Solveig Sundström 070-671 11 18

ORDFÖRANDE:
David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

PASTOR:
Björn Hald 

Tel. 070-646 80 05

Församlingen och equmenia på nätet: www.skalvum.se
Gilla oss på Facebook: Equmeniakyrkan i Husaby/Skälvum

Ges ut av Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum och equmenia i 
Husaby-Skälvum.  ISSN:1650-4232

KOMPIS/JUNIOR:

TEL. NR. TILL 
MISSIONSHUSET: 

073-829 08 45

KORSDRAG:
Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KASSÖR:
Lotta Sjöblom

Tel. 0511-34 30 19

David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

ORDFÖRANDE:
Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KYRKIS:
Vilande

UTHYRNING:
Solveig Sundström
Tel. 070-671 11 18

FÖRSAMLINGENS BANKGIRO: 279-8874
FÖRSAMLINGENS MISSIONSKONTONR: 4735

EQUMENIA,s BANKGIRO: 5726-1406
FÖRSAMLINGENS SWISHnummer: 1233795036



Ta med hela familjen och kom till vårt dukade Påskbord
den 9 april 12.30 i Skälvums missionshus.

     * Påskbuffé
       Vuxna 70:-
       10-18 år 50:-
       Familj: max 200:-

     * Underhållning

     * Lotterier

     * Andakt

Skriv på en lottsedel när du betalar och var med på
utlottningen av en specerihink!

Välkommen!

PÅSKBUFFÉ


