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PASTORNS SIDA
I denna ljuva sommartid . . .

Så har livet återvänt. Naturen står i sin vackraste skrud 
och fåglarna sjunger och jublar av glädje. Jag önskar 
att tiden skulle stå stilla en stund, eller åtminstone slå 
av lite på takten.
För jag vill ju kunna njuta av allt det vackra. Jag vill 
hinna tanka kraft  och energi, så jag orkar fortsätta streta på när hösten 
kommer och dagarna blir kortare. Men tiden tar ingen paus, den drar inte 
ens ner på takten, utan fortsätter envist framåt. Vi upplever det oft a som 
att tiden rusar, men det handlar inte så mycket om själva tidens hastighet, 
utan om vad du och jag fyller våra liv med. Oft a försöker vi människor 
pressa in mer sysselsättning och fl era aktiviteter än vad som egentligen 
ryms i dygnets tjugofyra timmar. Det är vi som rusar från det ena till 
det andra och missar att ta tillvara livets vackraste och skönaste stunder. 
Tiden har vi, men vi prioriterar oft a sånt som vi tror vi måste framför för 
sånt som vi vill.
Enligt kristen tro är livet en gåva från Gud. Den gåvan skall förvaltas, men 
också njutas. I kyrkan har vi oft a påpekat vikten av det goda förvaltarska-
pet - att göra något av våra liv. Vi har varit sämre på att framhålla att livet 
också skall njutas. Så låt mig säga det nu i början av sommaren: slå av 
på takten, unna dig att ligga i hängmattan och göra ingenting, lyssna till 
fåglarnas drill och njut av allt det vackra som fi nns att se i naturen. Hela 
Guds skapelse fi nns där för dig att njuta av och glädjas över.
Livet är mer än arbete och diverse göromål. Det är en obeskrivlig upp-
levelse av smaker, lukter, färger och ljud. Livet är ett konstverk som du 
både får vara en del av och njuta utav. Låt inte tillvarons alla sysslor och 
göromål skymma sikten för dig, så du går miste om allt det fantastiska i 
livet som Gud frikostigt ger dig.
Jag önskar dig en skön sommar med återhämtning och vila.

Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan Husaby-Skälvum



ORDFÖRARENS SIDA
Hej!

Allra först vill jag önska dig som läsare en glad sommar 
med mycket avkoppling och återhämtning. En möjlig-
het att skapa nya goda vanor och lägga bort gamla. Det 
är lätt att glömma bort att livet inte går i repris, för att 
orka behöver vi vårda både vårt yttre och inre så varför 
inte låta denna sommar bli den vändpunkt du länge längtat eft er? För 
att komma dit måste vi stanna upp och lyssna, känna av vårt inre, inte 
bedöva det med massa aktiviteter och måsten. Vi behöver inse att vi inte 
är maskiner utan människor, varelser som behöver vila och återhämtning 
och möjlighet att få njuta av något mellan varven.
En av församlingens medlemmar, Gunnar Sjöblom, har nyligen fått hem-
bud. Han hade en god vana som är värd att ta eft er, att varje dag lägga da-
gen i Herrens händer och mata själen med Guds ord. Har du prövat detta 
vet du hur skönt det är att bli påmind om Guds godhet och omsorg samt 
hur mycket som så lätt vill störa oss när vi vill ta denna stund med Herren. 
En väg att lyckas med sin dagliga andakt är att börja med ”lagom”, inte 
tänka antal minuter eller rader utan ta en liten bit, låta den verka, känna 
ur ”suget” eft er att få mer ökar. Det är vår Herre själv som lägger en törst 
och längtan i våra hjärtan och precis som vi känner oss gladare och pig-
gare av motion blir vi gladare och piggare av möten med Gud. Det är en 
väl beprövad medicin.
Sommaren innebär också att vi går in i friluft sgudstjänsttider, vi kommer 
att ha 3 stycken denna sommar: Entorp, Svenslund och Öja. Väl mött till 
dessa samlingar.
Till höstens samlingar kan nämnas att vi kommer jobba vidare med den 
gudstjänstordning som introducerats under vårens senare del. Vi planerar 
för en nattvardsgudstjänst per månad och mer sång och musik. Vi kom-
mer testa ett nytt (nästan) koncept för att nå ut till barnfamiljer i bygden.
Självfallet ska vi även ha några ”praktiska” samlingar i sommar, vi har lite 
underhållsarbete att göra på vårt kära missionshus.

Med önskan om sommarfrid, 
Ordf D Hallespjut



VÄLKOMMEN TILL
JUNI 

4 söndag 10.00 Gudstjänst
Riddarsamling, 

    Upptäckargruppen
    Björn Hald

11 söndag  10.00 Bibelstudium
    Riddarsamling

18 söndag 15.00 Friluftsgudstjänst, Entorp, Göttorp
    (hos Solveig och Anders Sundström)
    Björn Hald,
    sång av Tre vänner, Sören Eklund,
    Hans Jadenfeldt och Per-Inge Jorstig.
    Servering.

JULI

2 söndag  15.00 Friluftsgudstjänst, Svenslund, Holmestad
    (hos Lotta och David Hallespjut)

Björn Hald
    Servering

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

SOMMARENS SAMLINGAR
AUGUSTI
 
 13 söndag  10.00 Friluftsgudstjänst, Öja, Husaby
    (hos Ida och Daniel Andersson) 
    Björn Hald, sång av Lotta Hallespjut.
    Servering
    
 20 söndag 10.00 Hajkavslutning på Sjölunda

 27 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
    Björn Hald
    Riddarsamling

SEPTEMBER
 
   5 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa” 

 10 söndag  10.00 Gudstjänst
    Björn Hald
    Riddarsamling



FRILUFTSLIV MED KOMPIS
Under vårterminen har Kompisbarnen fått prövat på friluft sliv vid vind-
skydden. Barnen har varit indelade i fyra grupper där varje grupp har 
fått prova på att tälja, hugga, såga, tända eld, laga mat samt surra.
På våravslutningen var alla grupper tillsammans hos Hallespjuts. Där 
fi ck vi, barn och föräldrar delta i olika tävlingar.
Vårens sista träff  var i början av juni då det var övernattning i vindskyd-
den.
Vi vill tacka alla barn för denna terminen och hälsar er välkomna till-
baka till hajken på Sjölunda 18-20 augusti. Mer info kommer.





Gunnar Sjöblom, vår församlings äldsta medlem som-
nade lugnt och stilla in torsdagen den 4 maj 2017. Två 
dagar senare skulle han ha fyllt 94 år.
Gunnar var född i Göteborg, men växte upp i Tämta-
bygden i Borås kommun.
Han kom till tro i ungdomsåren  och verkade sen som 
söndagskollärare, juniorledare och sångledare i mis-
sionsförsamlingen på orten.

I trettioårsåldern blev han Skaraborgare, när han som bilmekaniker kom 
till Allan Sahlbergs bilverkstad i Truve. Genom familjen Sahlberg kom 
han i kontakt med sångföreningen i Kinnekulle-kretsen och blev snart 
dess sångledare. Där träff ade han Berith Johansson från Neregården i Hu-
saby som 1957 blev hans maka. De bosatte sig först i Truve, men övertog 
eft er något år Beriths föräldragård. Familjen fi ck tre barn, Birgitta, Solveig 
och Claes. Familjen betydde mycket för Gunnar och med tiden fi ck han 
och Berith glädjas åt både barnbarn och barnbarnsbarn.
Gunnar och Beriths hem var alltid en självklar och inbjudande plats för 
gästande pastorer, liksom släkt och vänner.

I samband med gift emålet blev Gunnar medlem i Husaby-Skälvums mis-
sionsförsamling och har under alla år varit en drivande kraft  i försam-
lingen – numera Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum.
Han var under en lång följd av år församlingens ordförande, då med Be-
rith vid sin sida som kassör. Han var också söndagskollärare, junior och 
ungdomsledare och sångledare under de verksamma åren. Under sångle-
dartiden tog han ibland också hjälp av sin fi ol, innan han tyckte att lant-
brukarfi ngrarna blev för stumma.

Gunnar var under hela livet en LÄSARE, - i ordets alla bemärkelser, en 
frikyrklig person, och läste med stort intresse religionshistoria, väckelse-
rörelsen i forntid och nutid, missionshistoria, lokala och globala händel-
ser och debattinlägg – och kom därtill ihåg och kunde diskutera vad han 
läst!

Till minne av Gunnar Sjöblom



Många ingående bibelstudium på olika teman har det blivit genom Gun-
nars försorg. Han hade en förmåga att gå in i bibeltexterna och förfat-
tarnas tankegångar, - ifrågasätta ibland, och själv fundera vidare. Han 
var aldrig rädd för att pröva nya vägar eller infallsvinklar. Han valde inte 
heller lättaste genomförbara vägen, utan försökte se olika alternativ och 
möjligheter.

Med sitt klara intellekt och intresse för allt runt omkring sig, ända in i det 
sista, var han en person som kommer att leva kvar inom oss alla, familj, 
släkt,vänner och församling.

I försommarens vackraste tid  lämnade han jordelivet för de himmelska 
ängderna.

Vila i frid Gunnar.

Fritt från Bo Setterlinds psalm

Nu vilar ett hjärta i ljuset och friden
Och frågor som tystnat har fått sina svar

Nu skimrar i natten den ljuvsta  bland vårar
och själen nu lyser i Herrens förvar.

Begravningsgudstjänst hölls i Equmeniakyrkan, Götene den 24 maj. Pas-
tor Björn Hald förrättade akten och Karin Mickelbo, Göteborg var solist. 
Vid den blomstersmyckade kistan spelade barnbarnet LisaBeth Sund-
ström  två stycken på morfars fi ol tillsammans med organisten Helena 
Ambertsson.
Gravsättning skedde på Husaby kyrkogård. Vid den eft erföljande min-
nesstunden i Equmeniakyrkans församlingssal spelade dottern Birgitta 
Sjöblom Matta ett pianostycke till Gunnars minne och fl era minnestal 
hölls, från olika skeden i Gunnars liv. Pastor Hald avslutade minnesstun-
den med bibelord och bön. Gåvor inkom till Equmeniakyrkan i Husaby-
Skälvum enligt Gunnars önskemål.

Solveig Jansson



Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas 5 och 19 september, 3, 17 och 31 oktober samt 14 
och 28 november 18.30 för att tillverka:
    * Babykläder: sydda, 
       stickade och virkade
    * Förbandsmateriel
    * Stickade och virkade fi ltar
    * Leksaker

Tag gärna med, eller lämna in i missionshuset, lakan, gamla el-
ler nya, vita eller färgade. Det behövs också garn i bomull eller 
akryl, frotté- och bomullstyger.

ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA!

”HJÄLP OSS HJÄLPA”

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 Interna-
tional” 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 070-978 68 88

VÄLKOMMEN!



KONTAKTPERSONER, FÖRSAMLINGEN

HJÄLP OSS HJÄLPA:
Solveig Jansson

Tel. 0511-34 31 32

KONTAKTPERSONER, EQUMENIA

KASSÖR:
Mattias Frick

Tel. 0511-574 62

SÅNG & MUSIK: 
Mattias Frick 0511-574 62

Solveig Sundström 070-671 11 18

ORDFÖRANDE:
David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

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:
Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KASSÖR:
Lotta Sjöblom

Tel. 0511-34 30 19

David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

ORDFÖRANDE:
Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KYRKIS:
Vilande

UTHYRNING:
Solveig Sundström
Tel. 070-671 11 18

FÖRSAMLINGENS BANKGIRO: 279-8874
FÖRSAMLINGENS MISSIONSKONTONR: 4735

EQUMENIA,s BANKGIRO: 5726-1406
FÖRSAMLINGENS SWISHnummer: 1233795036



Boka in höstens hajk på Sjölunda, Kållandsö, 

18 - 20 augusti redan nu.

Mer info kommer under sommaren.

Välkommen!

HAJK


