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PASTORNS SIDA
Livet blir aldrig som man har tänkt sig! Ändå försöker vi planera
så det skall bli så som vi vill ha det i våra drömmar. Vid den här
tiden på året är detta kanske som mest påtagligt. Vi planerar inför
den stundande julhelgen och hoppas få se tindrande barna ögon
och uppleva hur allt är lycka och harmoni. Men blir skinkan torr
eller Janssons frestelsen vidbränd, ja då rubbas våra cirklar.
Därför är det på sin plats att påminna om att julens berättelse
handlar om att livet ofta drabbar oss på ett oväntade sätt. Maria
och Josef fick besök av änglar, herdar och stjärntydare som alla kom med gudomliga
hälsningar. Detta gjorde dem säkert både förvånade, glada och rädda och deras liv blev
inte enkelt av att de ställde sig till Guds förfogande. Maria och Josef fick verkligen ingen
julefrid. Förlossning i ett uthus och flykt till Egypten var några av strapatserna de upplevde. När de väl kom tillbaka till Nasaret visade det sig så småningom att sonen skapade
turbulens i hela landet. Inte var det detta Maria och Josef hade tänkt sig när de planerat
för en framtid tillsammans.
Vi, som möter berättelsen mer än två tusen år senare, kan dock upptäcka att Gud höll sin
skyddande hand över allt som hände. Han ledde historiens gång så att dessa dramatiska
händelser i en avkrok av världen, faktiskt har betydelse än idag. När livet drabbar oss i
all sin obarmhärtighet frågar vi: ”Är inte Gud god? Har han inte lovat att vara med och
hjälpa oss?” I backspegeln kan man dock ofta se att någon funnits där och lett våra steg,
skyddat och burit. Kanske är inte det viktigaste i livet att känna att allt är lugnt och fridfullt, inte ens i juletid. Det viktigaste är att Gud finns med, att han går tillsammans med
oss och aldrig lämnar oss. Även det som i nuet verkar som vårt livs undergång kan Gud
vända till hjälp och tröst för någon annan. Det är ju detta julen vill vara en påminnelse
om. Gud blev människa och kom till jorden för att visa oss att vi inte är övergivna i vår
livskamp. Julens berättelse är ingen solskenshistoria, den är full av kamp och smärta.
Men kampen som började i en krubba, fortsatte på ett kors och slutade vid en tom grav
gör att vi så här års kan sjunga:
O vilken ära
Gud är oss nära
Herren ibland oss bor.
Han till de ringa
himlen vill bringa.
Säll den på honom tror!
Med önskan om en välsignad julhögtid och ett gott nytt år!
Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum

VÄLKOMMEN TILL
DECEMBER
3 söndag 09.00
10.00

Frukost
Adventsgudstjänst
Björn Hald
9 lördag 16.00 Terminsavslutning med
lucia
Björn Hald, ledarna och
Kompis och Korsdrag
Adventsfika.
16 lördag 14.00 - Julgruppstillverkning,
16.00 Lundsbrunns handelsträdgård.
Självkostnads pris.
24 julafton 10.00 Julbön
31 söndag 10.00 Nyårsbön
Björn Hald

JANUARI
7 södnag 10.00
14 söndag 10.00

20 lördag 18.00
23 tisdag 18.30
28 söndag 10.00

Bibelstudium
Söndagsskola
Gudstjänst
Björn Hald
Söndagsskola, Upptäckargrupp
Årsmöte
”Hjälp oss Hjälpa”
Gudstjänst med nattvard
Björn Hald
Söndagsskola, Upptäckargrupp

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

VÅR FÖRSAMLING
SAMARBETAR
MED:

VINTERNS SAMLINGAR
FEBRUARI
5 måndag 18.00
6 tisdag 18.30
11 söndag 10.00

20 tisdag 18.30
25 söndag 15.00

Messy Church
Björn Hald
”Hjälp oss Hjälpa”
Gudstjänst
Björn Hald
Information från Gideoniterna
Söndagsskola, Upptäckargrupp
”Hjälp oss Hjälpa”
Cafégudstjänst
med kakor och tårtor
Björn Hald

MARS
1 torsdag 18.30

6 tisdag 18.30
11 söndag 10.00

Slättmissionens hjälpande hand
berättar och visar bilder om sitt
hjälparbete.
”Hjälp oss Hjälpa”
Gudstjänst
Björn Hald
Söndagsskola, Upptäckargrupp

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

LEKKVÄLL I KOMPIS

TERMINSAVSLUTNING
Lördag 9 december 16.00 är det
Kompis och Korsdrags terminsavslutning.
* Kompis och Korsdrag medverkar med luciatåg
* Björn Hald
* Adventsfika
* Hajkfilm
* M. m.

Välkomna!
Välkommen till missionshuset till en kväll
för ALLA åldrar.
Vi pysslar, firar gudstjänst och äter tillsammans.
Måndag 5 februari och 16 april 18.0020.00.

SÖNDAGSSKOLA (0-7 år),
UPPTÄCKARGRUPP (8 år och uppåt)
Dessa två grupper träffas under gudstjänst tid för att på sin egna nivå
lära känna igen bibelberättelser och lära sig om kristen tro.

VÄLKOMMEN MED!

KOMPIS

JUNIORER

(ÅK F-2)
(ÅK 3-5)
Alla samlingar är måndag 18.00-19.15. S = Skälvums missionshus,
H = Pilgrimsgården, Husaby, där ej annat anges

DECEMBER
4 H Inför julen
9 lördag Avslutning 16.00 med Luciafirande i Missionshuset

JANUARI
15 S equmenias årsmöte
22 S
29 H

FEBRUARI
5 S Messy Church
12 H Sportlov Ingen verksamhet
19 S
26 H

MARS
5S
12 H
19 S
26 H Påsklov ingen verksamhet

KORSDRAG

(ÅK 6-8)
Fredagar 16.00-17.30 i Skälvums missionshus om inget annat står

DECEMBER
1
9 lördag Avslutning 16.00 med Luciafirande i Missionshuset

JANUARI
15 måndag 18.00 equmenias årsmöte
26

FEBRUARI
5 måndag 18.00 Messy Church
9
23

MARS
9
23

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 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!

Torsdag 1 mars 18.30 får vi besök av
Slättmissinonens hjälpande hand.
De berättar och visar bilder från sin hjälpverksamhet.
”Hjälp oss Hjälpa” som nu lämnar sina
alster till Slättmissionen välkomnar dig
som vill hjälpa till i deras stora hjälparbete.
Har du kläder (hela och rena) som du vill lämna går det bra att ta med.
Kvällsfika.

Välkommen!

”HJÄLP OSS HJÄLPA”
Vi fortsätter vårt hjälparbete men nu till Slättmissionens hjälpande hand, Stenum.
Vi träffas 23 januari, 6 och 20 februari, 6 och 20 mars
samt 3 och 17 april 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!

CAFÉGUDSTJÄNST
Ta med hela familjen och kom till cafegudstjänst
med kak- och tårtbuffé
söndag 25 februari 15.00 i Skälvums missionshus.

* Kakbuffé
Vuxna 50:barn gratis
* Björn Hald
* Lotterier

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

Välkommen!

