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Skall vi hoppa över alla högtiderna?
Advent, jul, nyår, trettonhelg, kyndelsmäss. Skall vi hoppa
över dem denna gång?
Lucia- och julfester tröttar lärare och ledare. Julklappsstressen
hetsar oss.Vad skall vi ha på oss på nyårsfesten?
Puh!!! Tänk om vi skulle strunta i allt och gå i ide. Skulle
inte det vara skönt?
Kanske det? Möjligtvis en befrielse men känns det rätt? Jag tror inte det. Vi
styr själva mycket av den press och jäkt vi så lätt hamnar i då det gäller fridens
och fredens högtid nummer ett. Det är ingen som tackar oss om vi sitter helt
slut och pustar när julaftonen är här för att vi har slitit som djur för att allt skall
varar tip top och färdigt.
Det är heller ingen poäng i att allt yttre skall få överskugga det som är helgernas
budskap till oss.
Jag vill utmana oss till två förhållningssätt.
1. Låt oss satsa på gemenskapen.
Det gäller såväl hemma som bland vänner, släktingar och i församlingen. Det
finns många som upplever de kommande högtiderna som nästan outhärdliga på
grund av ensamheten. Säkert finns någon i din närhet som du kan göra något
för. Våra hem är gåvor från Gud. De kan få bli glädjens hus för fler än oss själva.
2. Låt oss leva med bibelns ord.
Följ intåget i Jerusalen, födelseundret i Betlehem, de vice männens färd etc.
genom att läsa bibelberättelserna antingen själv eller tillsammans med de dina.
Stanna upp och reflektera, tacka och gläd dig.
Verkligheten ser så olika ut för oss. För en del av oss känns livet glatt och gott
medan det för andra innehåller orons moln och en tilltagande trötthet.
Hur du än har det min käre vän vill jag önska dig välsignelserika helger med
den Herre som alltid finns hos dig.
Du är inte ensam även om det kan kännas så.
”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är
hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste”.
(Jesaja 9:6).
Lars Widéll
Er pastor
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VÄLKOMNA TILL
DECEMBER
10 tisdag
14 lördag
18 onsdag
24 tisdag

12.30 Öppen gemenskap
i Sils församlingshem
16.00 Luciagudstjänst
SMU/SKU, Lars Widéll
18.00 Julgruppstillverkning
Lundsbrunns handelsträdgård
10.00 Julbön

JANUARI
5 söndag

18 lördag

10.00 Gudstjänst
Lars Widéll
Barnsamling
18.00 Församlingens årsmöte

Ekumenisk bönevecka i Götene kommun
Lördag 18 januari 16.00 i Pingstkyrkan Götene
Söndag 19 januari 16.00 i Forshems kyrka
Måndag 20 januari 18.30 i Skälvums missionshus
Tisdag 21 januari 8.30 i Forshems kyrka med frukost
Onsdag 22 januari 18.30 i Götene kyrka
Torsdag 23 januari 18.30 i Elimkyrkan Götene
Fredag 24 januari 18.30 i Missionskyrkan Götene
Lördag 25 januari 16.00 i Missionskyrkan Götene
Tema för kvällarna: se sidan 7

23 torsdag
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14.00 Ekum. dagledigträff i Elimkyrkan, Götene
Se sid. 8

VINTERNS SAMLINGAR
FEBRUARI
2 söndag
3 måndag
4 tisdag
5 onsdag
16 söndag

17 måndag
18 tisdag

15.00 Kafferep
Se sid. 12
18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
12.30 Öppen gemenskap, missionshuset
19.00 Aktuell kväll
Se sid. 6
10.00 Gudstjänst
Lars Widéll
Barnsamling
18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
12.30 Öppen gemenskap, Bygdegdn, Lundsbrunn

MARS
3 måndag

18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

4 tisdag

12.30 Öppen gemenskap, Förs. hem, Sil
17.30 Gudstjänst små och stora
Lars Widéll

Önskar DU skjuts till någon samling?
Ring då till Kjells Taxi 0703-29 91 69

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

MITT I LIVET!

Skälvums missionshus
Onsdag 5 februari 19.00

VAD ÄR HJÄRNSTRESS
Finns det vägar ur den?
Föreläsare: Lars Widéll
Fika
Arrangör: Husaby/Skälvums missionsförsamling

Fri entré

Välkomna!
HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN

Uppbrottetstid har kommit och FS 25 tid i M-e-S är snart över. När detta går i tryck
är jag troligtvis redan på svensk mark. När man ser tillbaka på den tid som passerat så
har det gått väldigt fort, mycket har hänt på en ganska kort tid. Många intryck och
upplevelser.
Det har varit mycket tryggt att veta att ni tänkt och bett för mig och min familj,
tack!
Jag blev väldigt glad över hur församlingens barn och ungdomsverksamhet tagit fart
med fler barn och en tonårsgrupp då jag var hemma på leave i början på oktober
samt att få sitta ner och rulla förband med hjälp oss hjälpa. Det är lätt att tro att det
lilla man gör inte gör någon skillnad och låta uppgifter bli ogjorda. Men ni visar
gång på gång att ni bryr er om människor i er närhet liksom de som har behov långt
bort. Det lilla vi gör idag kan i slutändan betyda liv och räddning för någon.
På återseende!
David Hallespjut
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Ekumenisk bönevecka i Götene kommun

Lördag 18 januari 16.00 i Pingstkyrkan Götene
”Tillsammans är vi kallade att vara heliga”
Söndag 19 januari 16.00 i Forshems kyrka
Bibelns dag med Erland Svenungsson
Måndag 20 januari 18.30 i Skälvums missionshus
”Tillsammans saknar vi inte någon andlig gåva”
Tisdag 21 januari 8.30 i Forshems kyrka med frukost
”Tillsammans bekräftar vi att Gud är trofast”
Onsdag 22 januari 18.30 i Götene kyrka
Vardagsmässa ”Tillsammans är vi kallade till gemenskap”
Torsdag 23 januari 18.30 i Elimkyrkan Götene
”Tillsammans vill vi leva i förbund med varandra”
Fredag 24 januari18.30 i Missionskyrkan Götene
Ungdomssamling Prisma ”Tillsammans tillhör vi Kristus”
Lördag 25 januari 16.00 i Missionskyrkan Götene
”Tillsammans förkunnar vi evangelium”

Välkomna till våra samlingar!
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Öppen gemenskap
Våren 2014
Tisdagar 12.30
Lunch, underhållning/föreläsning,
andakt och kaffe
Torsdag 23/1 14.00
Ekumenisk dagledigträff i Elimkyrkan, Götene
Sång och musik med Curt och Liljan
Missionshuset i Skälvum
4/2 David Hallespjut berättar om sin tjänstgöring i Afghanistan
18/3 ”Så lekte vi förr”, Sören Eklund sjunger och berättar
Bygdegården i Lundsbrunn
18/2 Kjell o Hild-Sophie Gustavsson berättar om sin resa till Israel
1/4 Maria Lugn sjunger o spelar
Församlingshemmet i Sil
4/3 Hans-Olof Martinsson, ny präst i Kinne-Kleva
berättar
15/4 Petronella Lilja, sjunger visor
En resa planeras i maj månad
Önskar du kyrkskjuts, ringer du själv till Götene Taxi tel. 0511-502 88,
gärna dagen före så samordnar de resan!
Övriga frågor till Birgitta Brandberg, tel. 076-89 544 69

Välkomna!

”HJÄLP OSS HJÄLPA”
Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas 3 och 17 februari, 3, 17 och 31 mars 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 eller nya, vita eller färgade. Det behövs också garn i bomull eller
akryl, frotté- och bomullstyger.

ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA!
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KOMPIS

(ÅK F-2)

JUNIORER

(ÅK 3-4)

Alla samlingar är tisdag 18.00-19.15 där ej annat anges

DECEMBER
3 tisd.
10 tisd.
14 lörd.

Luciaövning, församlingshemmet.
18.00 Lucia för Rotary på Kurorten.
16.00 Luciagudstjänst i missionshuset.

JANUARI
14 tisd.
equmenias årsmöte, missionshuset
21 tisd.
Lekar, missionshuset
26 sönd.18.00 Gudstjänst för små och stora i Husaby kyrka
28 tisd.
Film, församlingshemmet

FEBRUARI
4 tisd.
11 tisd.
18 tisd.
25 tisd.

Skridskoåkning, Husaby
Sportlov
Bakning, missionshuset
Pyssel, Församlingshemmet.

MARS
4 tisd. 17.30 Gudstjänst för små och stora i Missionshuset.
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/SKU
KORSDRAG

(ÅK 5-8)

Fredagar 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat anges

DECEMBER
3 tisd.
10 tisd.
14 lörd.

18.00 Luciaövning, församlingshemmet.
18.00 Lucia för Rotary på Kurorten.
16.00 Luciagudstjänst i missionshuset.

JANUARI
14 tisdag 18.00 equmenias årsmöte, missionshuset
24 fred
Baka
26 sönd.18.00 Gudstjänst för små och stora i Husaby kyrka

FEBRUARI
4 tisd.
7 fred
21 fred

18.00 Skridskoåkning, Husaby
Filmmys
Tjejkväll

MARS
4 tisdag 17.30 Gudstjänst för små och stora i Missionshuset.
7 fred
Laga mat

KYRKIS

(0-6 ÅR)

Träffas tisdagar 16.30 i Husaby församlingshem för sång, lek
och fika.
Gudstjänster:
26 sönd.18.00 Gudstjänst för små och stora i Husaby kyrka
4 tisdag 17.30 Gudstjänst för små och stora i Missionshuset.
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KAFFEREP
Söndagen 2 februari 15.00 i Skälvums missionshus
kan man avnjuta olika läckerheter på kaffebordet.
Du kan också handla med dej hem av dina favoriter,
det blir även traditionellt ”brödkakslotteri”.
* Kakbuffé
* Bröd- och kakförsäljning
* Lotterier
* Underhållning
* Andakt

Pris: 50:-/vuxna, barn gratis
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