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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:
Birgitta Brandberg
Tel. 076-895 44 69

KASSÖR:
Claes Sjöblom
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Lotta Sjöblom
Tel. 070-690 55 49

ORDFÖRANDE:
Lotta Sjöblom

Tel. 070-690 55 49
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Solveig Sundström
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FÖRSAMLINGENS BANKGIRO: 279-8874
FÖRSAMLINGENS MISSIONSKONTONR: 4735

EQUMENIA,s BANKGIRO: 5726-1406
FÖRSAMLINGENS SWISHnummer: 123 379 50 36

UPPTÄCKAR-
GRUPP:

SÖNDAGS-
SKOLA:

Solveig Sundtröm
070-671 11 18

David Hallespjut
0511-520 21



PASTORNS SIDA

Fast det inte känns särskilt länge sedan vi dansade om-
kring midsommarstången är vi nu inne i den mörkaste 
årstiden. Precis som våra liv skiftar mellan mörka och 
ljusa perioder - glädje och sorg, så varierar årstiderna. 
Den ena stunden är livet ljust och fyllt av liv, i nästa
stund är det mörker och kyla. Nu, på den mörkaste 
årstiden, fi rar vi att Gud blev människa och kom hit 
till jorden.

För oss här på det nordliga halvklotet är julen en väldigt tydlig påmin-
nelse om att Gud inte överger oss i det mörka och svåra. Just därför att 
tillvaron så allt för ofta är omänsklig kommer Gud till oss och vill dela 
våra liv och återupprätta vår mänsklighet. Eftersom vi så lätt går vilse i 
vårt mörker kommer han med ljus och vill lysa upp vår livsväg. Genom 
sin kärleks värme vill han tina upp den frusna relationen mellan Gud och
människa. I Jesus har Gud ställt sig på din och min sida och erbjuder en 
relation med sig själv.

Gud blev människa! Guds ljus tändes i en mörk värld och mörkret har 
inte kunnat övervinna det. Många har förnekat Guds existens och försökt 
att utplåna evangeliet, men fortfarande berättas det glada budskapet om 
Jesus. Fortfarande vittnar människor om att de mött honom och att han 
har förvandlat deras liv. Min förhoppning är att Jesus Kristus också skall 
få lysa upp ditt mörke. Jag önskar att Guds värme skall få tina upp det 
som är fruset i ditt liv och att du skall få erfara att Jesus är mer än barnet 
i krubban. Han är världens frälsare och därigenom också din frälsare.

Gud har ställt sig på mänsklighetens sida - på din och min sida. Därför 
kan vi våga tro att natten och mörkret skall vika. Tack vare Jesus vågar 
vi, mitt i mörker och kyla, tro att ljuset och värmen är på väg. Guds ljus 
har besegrat mörkret.

Med önskan om en välsignad julhögtid och ett gott nytt år.
Björn Hald

Pastor i Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum



VÄLKOMMEN TILL
DECEMBER 

1 lördag 17.00 Adventsgudstjänst
    Björn Hald
    Risgrynsgröt och skinksmörgås

 8 lördag 16.00 Luciahögtid i Husaby kyrka
    Kompis, Korsdrag m. fl .

15 lördag 14.00- Blomgruppstillverkning, 
   16.00 Lundsbrunns handelsträdgård.

Du betalar för det du använder.
16 söndag 10.00 Gudstjänst

    Björn Hald, Peltor Boys, m. fl .
    Söndagsskola.

24 julafton 10.00 Julbön
David Hallespjut m. fl .

30 söndag  10.00 Gudstjänst och nattvard.
    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

VINTERNS SAMLINGAR
JANUARI
 13 söndag 09.00 Frukost
  10.00 Gudstjänst
    Björn Hald.
    Söndagsskola, Upptäckargrupp.
 22 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
 26 lördag 18.00 Församlingens årsmöte

FEBRUARI
   5 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa” 
 10 söndag  10.00 Ekumenisk gudstjänst
    Björn Hald, Husaby-Ledsjö kyrkokör,
    Söndagsskola, Upptäckargrupp
 18 måndag 18.00 Messy Church
    Björn Hald 
 19 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
 24 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald, Gideoniterna
    Söndagsskola, Upptäckargrupp



HÖSTTERMINEN I KOMPIS





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

DECEMBER
  3 H Inför julen
8 lördag Avslutning 16.00 med Luciafi rande i Husaby kyrka

JANUARI
14 S equmenias årsmöte
21 S Uppstartsträff med lek
28 H

FEBRUARI
  4 S
11 Sportlov, ingen verksamhet
18  S Messy Church
25 H

MARS
  4 S
11 H
25 Friluftsliv vid vindskydden



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

DECEMBER
  3 måndag 18.00 Öva till Lucia i Husaby
8 lördag Avslutning 16.00 med Luciafi rande i Husaby kyrka

JANUARI
14 måndag 18.00 equmenias årsmöte
25

FEBRUARI
  8
18 måndag 18.00 Messy Church i Missionshuset
22

MARS
8:e och 22:a



MAMMOR I BÖN
Vi samlas 1 gång i veckan 09.00 i Missionshuset i 
Skälvum. Kom gärna! 
Hör gärna av dej om du vill vara med eller om du har några frågor.
Anna Stenander 070-559 86 04, 
Pernilla Frick 072-205 25 97

VÄLKOMMEN!

equmenia informerar:  
 

equmenia i Husaby-Skälvum har valt att hantera alla medlemmar i 
barn/ungdomsverksamheterna i ett dataprogram som heter Repet och som Equmeniakyrkan 
står bakom.  

Alla barn som medverkar i någon av våra verksamheter kommer att finnas med i detta 
medlemsregister, här nedan kommer lite kort information om detta:  

 

Repet och GDPR 

GDPR (nya personuppgiftslagen) gäller vid all elektronisk registrering, t ex genom Repet eller 
ett vanligt Excel ark i församlingens dator. 

Repet är ett dataregister som lyder under Personuppgiftslagen. Det innebär att 
församlingen/föreningen själv ansvarar för sin del av registret i Repet. 

Att tänka på: 

-Församlingen/föreningen är skyldig att informera alla som registreras i ett elektronisk 
register, det kan vara i ett Excel blad eller registerprogram som Repet. 

-Församlingen/föreningen får inte använda personuppgifter till något annat än det syfte som 
det insamlades för. 

-Församlingen/föreningen har skyldighet att uppdatera personuppgifter. 

-Trossamfund och dess församlingar/föreningar behöver inte begära in samtycke för att få 
registrera medlemmar och betjänade i ett dataregister. Tänk dock på informationsplikten. 

Har ni några frågor får kring Repet eller medlemsregistreringen får ni gärna kontakta  
Lotta Sjöblom på lotta.sjoblom@equmeniakyrkan.nu 



Välkommen till missionshuset till en kväll 
för ALLA åldrar.
Vi pysslar, fi rar gudstjänst och äter tillsam-
mans.
Måndag 18 februari och 1 april 18.00-
20.00.

Messy Church är en kväll för alla åldrar!

Varje kväll har ett tema som pyssel, sånger och predikan utgår ifrån.
Kvällen börjar med en stunds mingel där det fi nns frukt att äta, därefter 
presenteras temat följt av pyssel.

När man pysslat ca. 40 minuter är det dags för en kort gudstjänst som 
följs av att vi äter tillsammans.

Här kommer ett axplock bilder från Messy Church i november med 
temat: ”Återvinning”



Vi fortsätter vårt hjälparbete till 
Slättmissionens hjälpande hand, Stenum.

Vi träffas 22 januari, 5 och 19 februari, 5 och 19 mars 
samt 2 och 16 april 18.30 för att tillverka:
    

 * Stickade och virkade kläder

* Stickade och virkade fi ltar

* Sockor och vantar

* m.m

Vi stickar och virkar kläder och fi ltar som vi lämnar till 
Slättmissionens hjälpande hand i Stenum. De åker till 
bl. a. Rumänien och delar ut till de som behöver.

Vill du vara delaktig i detta viktiga hjälparbete så är du 
varmt välkommen till våra träffar. Om du inte kan eller 
orkar komma men gärna vill hjälpa till, så får du gärna 
höra av dig till Solveig Jansson så kan vi hämta det du 
vill bidraga med.

ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA!

”HJÄLP OSS HJÄLPA”


