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Pastorns sida
Ett stycke gemensam vandring
				
Känns lite speciellt att sätta samman mitt
				
bidrag till detta programblad. Det är ju det
sista i rollen som pastor och församlingsföreståndare hos er.
Under nu ganska många år har vi fått dela vår livsvandring i glädje och
sorg, funderingar och tankar, visioner och genomförande. Jag är väldigt
tacksam för denna tid, främst för att fått lära känna er och för att samarbetet alltid varit så stimulerande och innerligt.
Jag vill från djupet av mitt hjärta rikta ett tack till er alla. Tack för er
fantastiska trohet i arbetet för Herren. Tack för vänskap på djupet och
tack för uppmuntran jag fått av er.
Nu är det dags att dra vidare till nya uppgifter. Vid årsskiftet börjar jag
som pastor och församlingsföreståndare i Södertullskyrkan, Uddevalla.
Jag kommer också att ha viss tid avsatt för freelanceverksamhet så vi
ses nog igen.
Avståndet till Uddevalla är inte stort så jag är övertygad om att vi på
olika plan kommer att ha fortsatt kontakt med varandra.
Nu vill jag önska er det bästa som finns, Guds rika välsignelse. Min
bön är att ni skall få fortsatt inspiration och kraft att möta nya utmaningar och att nå människor i bygden med världens bästa budskap. Håll
samman och uppmuntra varandra. Ta ett steg i taget för utveckling av
församlingen och var glada i den gemensamma tro ni har.
Ulla-Brith hälsar!
Lars Widéll
Pastor

Ordförarens sida
Bästa församlingsmedlemmar!
Tack för allt som gjorts under året, stort som
smått.
Vi har som församling varit med om mycket, många av våra samlingar
har lockat nya besökare och barnverksamheten har utvecklats. Det finns
mycket att vara tacksam för.
Bön har kommit i församlingens focus under hösten och jag vill slå ett
extra slag för de kommande bönesamlingarna som kommer hållas en
gång per månad, söndag förmiddag på ordinarie mötestid. Att be tillsammans är befriande och stärkande, en möjlighet där vi får dela varandras bördor och glädje.
Vi känner som församlingen en tacksamhet mot vår pastor, Lars Widell
för det arbete han lagt ner i församlingen, saknaden efter vår kämpe
kommer bli stor. Vi skall dock inte känna någon press att snabbt kasta
in en ny pastor utan våga vänta på svar, församlingen är stark, det finns
många ben att stödja på. Vi kan se fram emot våren 2015 utan fruktan.
Församlingsmötet 23/11 -14 gav styrelsen mycket råg i ryggen och
visade på att vi strävar mot samma mål.
Till sist så är min önskan att den stundande jultiden skall få bli en tid av
återhämtning, inte bara kroppsligen utan även för själen. Som ni vet är
det sällan det fysiska arbetet som knäcker oss utan all oro, ängslan och
bekymmer som vi bär med oss. Verklig vila kan bara nås genom att i tro
lägga gårdag och morgondag i Herrens händer och låta det stanna där.
Dagen som är räcker.
Julefrid och väl mött till våra samlingar!
Ordf D Hallespjut

Välkomna till
December
3 onsdag 12.00 Ekumenisk lunch
				
Götene församlingshem
			
19.00 Mitt i livet
				
- Hur man blir vän med sig själv
				
Lars Widell
7 söndag 10.00 Toner i Advent
				
Lars Widéll m.fl.
8 måndag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
10 onsdag 14.00 Källan
				
Pingstkyrkan Götene
13 lördag 16.00 Luciagudstjänst
				
Husaby kyrka
				
Servering i församlingshemmet
19 fredag 18.00 Julgruppstillverkning
				
Lundsbrunns handelträdgård
				Självkostnadspris
24 onsdag 10.00 Julbön
26 fredag 15.00 Avtackningsgudstjänst
				
Lars Widéll
				
Anmälan senast 15/12
				
på lista i missionshuset eller
				till hallespjut@hotmail.se

Januari

5 måndag 19.00 Missionsafton
11 söndag 10.00 Psalm och kaffe
				
Barnsamling
18 söndag 10.00 Bön
21 onsadg 14.00 Ekumenisk dagledigträff
				
Equmeniakyrkan, Götene
24 lördag 18.00 Församlingens årsmöte
18-25		
Ekumenisk Bönevecka, se sid 7

vinters samlingar
27 tisdag
12.00
				

Februari

Källan
Skälvums missionshus

1 söndag 15.00 Kak- och tårtbuffé, se sista sidan
				
Tomas Jarvid
2 måndag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
8 söndag 10.00 Bön
10 tisdag
12.00 Källan
				
Bydgegården, Lundsbrunn
15 söndag 10.00 Psalm och kaffe
				
Barnsamling
16 måndag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
17 tisdag
17.30 Familjekväll
22 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Gideoniterna
				Barnsamling
24 tisdag
12.00 Källan
				
Församlingshemmet, Sil

Mars

1 söndag 10.00
2 måndag 18.30

				
				

VÅR FÖRSAMLING
SAMARBETAR
MED:

Bön
”Hjälp osss Hjälpa”

Önskar DU skjuts till någon samling?
Ring då till Kjell Johansson 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

Dagledigträffen

”Källan”
VÅREN 2015

OBS! Tisdagar kl.12.00
Lunch, underhållning/föreläsning, andakt och kaffe
Ons. 21 jan 14.00 Ekumenisk dagledigträff i Equmeniakyrkan, Götene

Missionshuset i Skälvum 		
Bygdegården i Lundsbrunn 		
Församlingshemmet i Sil 		

27 jan, 10 mars
10 feb, 24 mars
24 feb, 7april

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!

Ekumenisk Bönevecka
Tema: Ge mig något att dricka

BIBELNS DAG
Sön 18/1 kl 16.00
Forshems församlingshem
Vad säger Bibeln om Guds rike?
Lars-Göran Lönnermark. Servering

BÖNESAMLINGAR utifrån Joh 4

Bön
för k

för
k
18–25

18–25
med Bib

med
Tema:Bib
G
Tema: G

Mån 19/1 kl 18.30
Skälvums missionshus
Startpunkt - Att välja det annorlunda
Tis 20/1 kl 10.00
Pingstkyrkan Götene
Bedömning - Att överskrida gränser
Ons 21/1 kl 18.30
Götene kyrka
Bedömning- Att mötas i förtroende. Vardagsmässa
Tors 22/1 kl 18.30
Equmeniakyrkan Götene
Equmeniak
Avståndstagande - Att vilja gå vidare
Fre 23/1 kl 19.00
Equmeniakyrkan Götene
Bejakande - Att söka djupare och ﬁnna källan till liv
Bön, undervisning och samtal för unga och gamla
Lör 24/1 kl 18.30
Ringsbacken
Vittnesbörd - Att berikas genom varandra

VÄLKOMNA TILL VÅRA KYRKOR
GKSR - Götene Kristna Samarbetsråd

#böneve

Kompis

Juniorer

(Åk F-2)
(Åk 3-4)
Alla samlingar är tisdag 18.00-19.15 där ej annat anges

December
2 tisd
9 tisd

13 lörd
			

Januari
20 tisd
27 tisd

Luciaövning/pyssel
17.30
Luciaövning

15.00 övning 16.00 Luciafirande
Husaby kyrka
Fika och avslutning i församlingshemmet efteråt.

equmenias åsmöte		
Skälvums missionshus
Husaby församlingshem

Februari
3 tisd
10		
17 tisd
24 tisd

Mars
3
10
17
24
31

tisd
tisd
tisd
tisd
tisd

Husaby församlingshem
Husaby kyrka

Skälvums missionshus
Lov, ingen verksamhet
17.30 Familjekväll, Skälvums missionshus, lättare kvällsmat
Husaby församlingshem

Skälvum missionshus
Husaby församlingshem
Skälvums missionshus
Husaby församlingshem
Skälvums missionshus

Korsdrag

(Åk 5-8)
Fredagar 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat står

December
2 tisd
9 tisd
12 fred

13 lörd
			

Januari
20 tisd
23 fred

18.00 Luciaövning
17.30 Luciaövning
Pyssel och Luciamys

Husaby församlingshem
Husaby kyrka

15.00 övning 16.00 Luciafirande
Husaby kyrka
Fika och avslutning i församlingshemmet efteråt.
18.00 equmenias årsmöte, Skälvums missionshus

Februari
6 fred
17 tisd

Mars

17.30 Familjekväll, Skälvums missionshus, lättare kvällsmat

6 fred
20 fred

Kyrkis

(0-6 År)
Träffas tisdagar 16.30 i Husaby församlingshem för sång, lek och fika.
9/12 tisd

17.30 Luciaövning

Husaby kyrka

13/12 lörd 15.00 övning 16.00 Luciafirande
Husaby kyrka
			
Fika och avslutning i församlingshemmet efteråt.
Vårterminen startar 20/1 2015
20/1 tisd
17/2 tisd

18.00 equmenias årsmöte, Skälvums missionshus
17.30 Familjekväll, Skälvums missionshus, lättare kvällsmat

”Hjälp oss Hjälpa”

Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas 8 december, 2 och 16 februari, 2, 16 och 30 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!

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 International” finns i 140 länder.
Sedan 1997 finns det även i Sverige med ett 40-tal
aktiva grupper. Vi är en grupp som samlas i
Missionshuset sedan en tid tillbaka och hoppas på
att bli fler.
Gå gärna in på hemsidan www.mammoribon.se och läs.
Kom gärna! Vi samlas kl 09.00 i Missionshuset i Skälvum.
De tider vi bokat tillsvidare är; 3,11, 18 december och 8 januari
Hör gärna av dej om du har några frågor eller funderingar.
Anna Stenander 070-5598604

Välkommen!

Kontaktpersoner, Församlingen
PASTOR:

Lars Widéll
Tel. 070-710 61 75

SÅNG & MUSIK:

ORDFÖRANDE:
David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KASSÖR:

Mattias Frick 0511-574 62
Solveig Sundström 070-671 11 18

Mattias Frick
Tel. 0511-574 62

UTHYRNING:

HJÄLP OSS HJÄLPA:

Solveig Sundström
Tel. 070-671 11 18

Anita Johansson
Tel. 0511-34 30 13

Kontaktpersoner, equmenia
ORDFÖRANDE:

KASSÖR:

Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21

Lotta Sjöblom
Tel. 0511-34 30 19

KOMPIS/JUNIOR:

TONÅR:

David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KYRKIS:

Susanne Fredriksson
0511-34 30 18

Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21
TEL. NR. TILL
MISSIONSHUSET:
073-829 08 45

FÖRSAMLINGENS BANKGIRO: 279-8874
FÖRSAMLINGENS MISSIONSKONTONR: 4735
EQUMENIA,s BANKGIRO: 5726-1406
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

Kak- och tårtbuffé
Söndagen 1 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

