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PASTORNS SIDA

Om några veckor vänder det! Mörkret kommer då till 
vägs ände och ljuset börjar återta makten. Att vi fi rar jul 
just vid denna tidpunkt är ingen tillfällighet. När evang-
elisten Johannes berättar sitt ”julevangelium” skriver han: 
”. . . ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit 
det.” Julens budskap är en hälsning om ljus till en värld 
där det fi nns mycket mörker.

Frågan många ställer är om mörkret man upplever kan skingras. Finns det en 
lösning på världens problem? Finns det ett ett ljus som kan lysa upp tankar och 
sinnen? Kan det tändas ett hopp för den som lever i destruktivitet? Vågar man 
tro på en ljusare framtid när det just nu känns som det mesta är svart?

Att förneka hur det ser ut eller hur det känns hjälper inte. Förnekelse skapar 
bara mer mörker. Vi gör klokt i att erkänna hur vi har det, hur vi mår och 
vilka vi är. Att tala sant om det man upplever är på sätt och vis att erkänna vad 
man är i behov av. Det är ett erkännande av att man själv inte förmår lysa upp 
den här världen, än mindre det egna livet. Det innebär en kapitulation och ett 
erkännande av den egna maktlösheten inför livet och dess omständigheter. 
Samtidigt kan det bli ett rop om hjälp. Ett rop till någon som både vill och 
förmår lysa upp mörkret.

Så länge som det funnits människor på jorden har man i december välkom-
nat och fi rat ljusets återkomst. Vårt julfi rande är också en hyllning till ljuset. 
Men vi fi rar inte i första hand att dagarna åter börjar bli längre och nätterna 
kortare. Julen är en fest för honom som kallas ”det sanna ljuset” och som lyser 
upp världen och vårt inre när vi öppnar oss för honom. Jesus Kristus, julens 
huvudperson, vill ge ljus i vårt mörker oavsett vad detta mörkret handlar om. 
Det innebär inte nödvändigtvis att allt mörker fullständigt försvinner i ett 
bländande ljussken, men det betyder att mörkret blir mindre mörkt. Guds ljus, 
Jesus Kristus lyser i mörkret och mörkret kommer därför aldrig att få sista or-
det. Ljuset har tänts och kommer att lysa med en allt starkare låga ända till dess 
att allt mörker är fullständigt uppslukad av ljus.

Jag önskar dig ett adventsfi rande som ger hopp och ett julfi rande som låter dig 
se ljuset.

Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan Husaby-Skälvum



VÄLKOMMEN TILL
DECEMBER

12 torsdag 18.00 Julgruppstillverkning hos Lundsbrunns  
    handelsträdgård. 

 14 lördag 16.00 Kompis och Korsdrags 
    terminsavslutning
    Björn Hald, m. fl .

24 tisdag  10.00 Julbön

JANUARI
12 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard

Björn Hald
    Söndagsskola, Upptäckargrupp 

 25 lördag 18.00 Församlingens årsmöte

 28 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa

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

VÅR FÖRSAMLING 
SAMARBETAR
MED:



VINTERNS SAMLINGAR
FEBRUARI
   9 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald, 
    Söndagsskola, Upptäckargrupp

  11 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

 17 måndag  18.00 Messy Church
    Björn Hald

 23 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola, Upptäckargrupp
    Semelfi ka

 25 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

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



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
  2 H Inför julen
  9 S Inför julen
14 lördag  16.00 Terminsavslutning med 
 Luciafi rande i missionshuset

JANUARI
13 S   equmenias Årsmöte
20 H  Uppstart
27 S  

FEBRUARI
  3 H 
10 Sportlov
17 S Messy Church
25 S  

MARS
  2 H 
  9 S
16 H
23 S
30 H

Ledare: Jenny Persson 0511 – 285 32, 0709-75 39 34 (sms) 
Lotta Sjöblom 0706-90 55 49



KORSDRAG (ÅK 6-8)
Fredagar 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat står

DECEMBER
13
14 lördag  16.00 Terminsavslutning med 
 Luciafi rande i missionshuset  

JANUARI
13 måndag 18.00 equmenias Årsmöte   
24 fredag  

FEBRUARI
7  
17 måndag  18.00 Messy Church
21

MARS
6
20

Ledare: Birgitta Brandberg 070-975 39 30



HÖSTTERMINEN I KOMPIS





MAMMOR I BÖN
Varje vecka samlas kvinnor över hela världen för att av-
sätta en timme i bön för barn och deras skolor. 
Detta ekumeniska nätverk ”Moms in Prayer Internatio-
nal” fi nns i 140 länder. 
Sedan 1997 fi nns 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 fl er. 
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 072-205 25 97

VÄLKOMMEN!

Välkommen till missionshuset till en kväll 
för ALLA åldrar.
Vi pysslar, fi rar gudstjänst och äter tillsam-
mans.
Måndag 17 februari och 20 april 18.00-
20.00.



Vi fortsätter vårt hjälparbete till 
Slättmissionens hjälpande hand, Stenum.

Vi träff as 28 januari, 11 och 25 februari, 10 och 24 mars samt 7 och 21 
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 
träff ar. 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”



TERMINSAVSLUTNING

Lördag 9 december 16.00 är det 
Kompis och Korsdrags terminsavslutning.

* Kompis och Korsdrag medverkar med luciatåg

* Björn Hald

* Adventsfi ka

* M. m.

Välkomna!


