På Gång

i Skälvums missionshus
Nr 4. december 2015 - februari 2016

I detta nummer kan
du läsa om...
Pastorns sida......................... 2
Ordförarens sida.................... 3
Vinterns samlingar................ 4
Ekumeniska böneveckan....... 6
equmenia/SKU...................... 8
Hjälp oss Hlälpa.................. 10
Kontaktpersoner.................. 11
Kak- och tårtbuffé............... 12

Pastorns sida

Affärerna är i dessa dagar fyllda av diverse färgglatt och glittrigt krimskrams.
Det är tydligen tänkt att förhöja stämningen och mysfaktorn nu i advents- och
jultiden. Personligen är jag skeptisk till färgsprakande och glittriga dekorationer. Det känns som det är något man försöker dölja genom att fylla hemmet med
prålig advents- och julpynt.
Är det möjligtvis vår egen känsla av tomhet som vi försöker fylla på detta sätt?
Livet är ju för de ﬂesta av oss mest möda och besvär, och man frågar sig: till
vilken nytta? Vad är meningen med att slita och släpa när livet ändå fortsätter på
samma sätt år ut och år in?
Advent och jul blir därför lätt en tid då vi försöker göra livet till allt det det inte
är. Glitter och färg blir ett försök att piffa upp våra annars så gråa vardagar. Vi
vet dock att i januari är vi tillbaka i vardagslunken igen och inget har förändrats
när julen städats bort.
För egen del förordar jag lite mer blues i advent. Den liturgiska färgen under
advent är dessutom blå, så vad passar väl bättre än en ton av vemod. Poeten
Margareta Melin skriver:
Advent är mörker och kyla.
På jorden är krig och kallt.
Man drömmer om fred och om vänskap,
men bråkar och slåss överallt.
Bara ur en känsla av sorg och vemod kan advents- och julbudskapet bli vad
det är tänkt att vara: ett glädjebudskap. Om vi sammanfattar detta evangelium
handlar det om att Jesus som föddes i Betlehem och som är Guds fred, han är
också den som kommer:
Han kommer till sörjande hjärtan,
och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt.
Låt inte det pråliga och ytliga överskugga budskapet om Jesus. Han som föddes
i ett smutsigt stall känner sig inte för ﬁn för att vara en del av din helt vanliga
och ibland mödosamma vardag. Medan potatisgrytan kokar över samtidigt som
vi försöker medla mellan barnen som är osams får vi sjunga vår adventsblues.
Då sjukdom och prövningar möter kvider vi sorgens och vemodets skalor. När
ensamheten känns outhärdlig får vi nynna adventstidens blå toner. I vår utsatthet ropar vi: ”Amen, kom, Herre Jesus.”
Med önskan om en välsignad advents- och julhögtid.
Björn Hald

Ordförarens sida

Guds frid bäste läsare!

Vi börjar närma oss slutet på detta år, framför oss ligger adventstiden
och jul och bakom ett år som nog för de flesta bjudit på många nya
intryck och händelser.
Vi har som församling fått en ny pastor vilket vi är tacksamma för. Under hösten har Björn tagit oss med på en trestegs raket på temat ”släpp
mitt folk”. Dessa gudstjänster har berört och givit nytt mod.
Barnsamlingarna är välbesökta, både våra veckosamlingar och de
barnsamlingar som sker under gudstjänsttid. Vi ska vara tacksamma för
detta. Temat för veckosamlingarna har under hösten varit pilgrim. Det
startades upp under hajken och har sedan följt varje samling.
Det finns ett behov av fler ledare, är du intresserad eller vet om någon
som vore lämplig, hör gärna av dig, vi tar tacksamt emot hjälp med
barnarbetet.
Under en årscykel finns det alltid något man längtar lite extra till/ser
fram emot. För oss i församligen kan det vara våra bufférer, friluftsgudsjänster, hajken, bönesamlingar m.m. eller kanske rent av en vanlig
gudstjänst eller ”Hjälp oss Hjälpa” samling.
En Psalmstrof som kommer i min tanke är ”Jag gladdes i mitt hjärta när
man sade till mig: kom låt oss gå till Herrens hus”
Det är gott att ha ett andligt hem och många kära syskon.
Vi närmar oss som bekant julhögtiden, tänk då om vi kunde ta till oss
pilgrimens budord: långsamhet, d.v.s. ta dig tid för dina nära och kära,
var närvarande i det som händer och sker. Ersätt det överdådiga med
sann värme och omtanke, både om dig själv och andra.
Väl mött och en önskan om julefrid
David Hallespjut

Välkomna till
December
6 söndag 18.00 Bön
12 lördag 16.00 Luciafest
				
Terminsavslutning för equmenia
				Björn Hald		
19 lördag 13.00 Julgruppstillverkning
				
Lundsbrunns handelsträdgård
				Självkostnadspris
20 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
				Barnsamling
24 torsdag 10.00 Julbön

Januari
10 söndag 18.00 Bön
17 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
				Barnsamling
		
Ekumeniska böneveckan, se s.6-7
18 måndag 18.30 Skälvums missionshus
19 tisdag
10.00 Korskyrkan Götene
20 onsdag 18.30 Götene kyrka
21 torsdag 12.00 Pastoratsgården Källby
22 fredag
18.30 Göta/Equmeniakyrkan Götene
23 lördag
18.30 Baptistkyrkan Ringsbacken
23 lördag 18.00 Församlingens årsmöte
25 måndag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
31 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
				Barnsamling

vinterns samlingar
Februari
7 söndag 15.00 Kak- och tårtbuffé, se s.12
8 måndag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
14 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
				Barnsamling
21 söndag 18.00 Bön
22 måndag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
28 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
				Barnsamling

Mars
6 söndag 18.00
7 måndag 18.30
8 tisdag
17.30
				

Bön
”Hjälp oss Hjälpa”
Familjekväll
Björn Hald

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

VÅR FÖRSAMLING
SAMARBETAR
MED:

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

K

TEMA:
TEMA: KALLADE ATT FÖRKUNNA GUDS STORVERK

Böneveckan
för kristen enhet
18 – 25 januari 2016
Med Bibelns dag 24 januari

VA

Bibe
Leda
Lö 1
Sö 17

BÖ
Sön

Mån

Tis 1
Ons

Tor 2

Fre 2

Lör 2
Sön

V
VÄL

#böneveckan

VANDRA GENOM BIBELN 16-17 jan
Bibelns dag
Ledare:
Lö 16 jan 14.00 -19.00
Sö 17 jan 16.00-18.00

Församlingshemmet Forshem
Jonas Magnusson
Frälsningshistorien
Profeterna

Sö 17 jan 16.00-18.00 Profeterna

BÖN i våra kyrkor vecka 3
Sön 17 jan

Gudstjänster i våra kyrkor
Låt stenen rullas bort

Mån 18 jan kl 18.30 Missionshuset Skälvum
Kallade att vara glädjens budbärare
Tis 19 jan kl 10.00

Korskyrkan Götene
Vittnesbördet om gemenskap
Vittnesbör

Ons 20 jan kl 18.30

Vardagsmässa i Götene kyrka
Ett prästerligt folk kallat att förkunna
evangeliet

Tor 21 jan kl 12.00

Andakt o lunch i Pastoratsgården Källby
Apostlarnas gemenskap

Fre 22 jan kl 18.30

Göta/Equmeniakyrkan Götene
Hör vad jag har d
drömt

Lör 23 jan kl 18.30

Baptistkyrkan Ringsbacken
Gästfrihet fför bön

Sön 24 jan

Gudstjänster i våra kyrkor
Hjärtan som brinner för enhet

VÄLKOMMEN TILL KYRKORNA I GÖTENE KOMMUN!
V

Kompis

Juniorer

(Åk F-2)
(Åk 3-5)
Alla samlingar är tisdag 18.00-19.15 där ej annat anges
Observera att det är ny lokal i Husaby!!

December
1 tisd
8 tisd
12 lörd

Januari
19 tisd
26 tisd

Luciaövning/Pyssel. Skälvums missionshus
Luciaövning. Skälvums missionshus
16.00 Lucia- och avslutningafest. Skälvums missionshus

equmenias årsmöte. Skälvums missionshus
Skälvums missionshus

Februari
2
9
16
23

tisd
tisd
tisd
tisd

Mars
1 tisd
8 tisd

Pilgrimsgården Husaby
Skälvums missionshus
Lovvecka, ingen verksamhet
Skälvums missionshus

Pilgrimsgården Husaby
17.30 Familjekväll med fika. Skälvums missionshus

Korsdrag

(Åk 6<)
Fredagar 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat står

December
1
8
11
12

tisd
tisd
fred
lörd

Januari
19 tisd
29 fred

18.00 Luciaövning/Pyssel. Skälvums missionshus
18.00 Luciaövning. Skälvums missionshus

16.00 Lucia- och avslutningafest. Skälvums missionshus
18.00 equmenias årsmöte

Februari
12 fred
26 fred

Mars

8 tisd
11 fred

17.30 Familjekväll med fika. Skälvums missionshus

Kyrkis

(0-6 År)
Träffas tisdagar i Pilgrimsgården Husaby (OBS, ny lokal) för sång, lek
och fika.
Drop infrån 16.30. Sångstund börjar 17.00.

Tider utöver vanliga tisdagar:
8/12		
12/12
19/1		
16/2		
8/3		

18.00 Luciaövning. Skälvums missionshus
16.00 Lucia- och avslutningafest. Skälvums missionshus
18.00 equmenias årsmöte
Lovvecka, ingen verksamhet
17.30 Familjekväll med fika. Skälvums missionshus

”Hjälp oss Hjälpa”

Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas 25 januari, 8 och 22 februari, 7 och 21 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 1 gång i veckan kl 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
PASTOR:

Björn Hald
Tel. 070-646 80 05

SÅNG & MUSIK:

ORDFÖRANDE:
David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KASSÖR:

Mattias Frick 0511-574 62
Solveig Sundström070-671 11 18

Mattias Frick
Tel. 0511-574 62

Uthyrning:

HJÄLP OSS HJÄLPA:

Solveig Sundström
Tel. 070-617 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:

KORSDRAG:

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 7 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

