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FÖRESTÅNDARENS SIDA
Mitt i vårmånaden maj visar naturen sin allra vackraste sida
Jag sitter vid datorn på Kristi Himmelfärdsdags eftermiddag och samlar mina
tankar inför de här raderna.
På morgonen samlades vi vid missionshuset för vår traditionella Gökotta. Vi
kom fram till att det är en tradition sen minst 35 år tillbaka i församlingen!
Så många ﬁna platser vi besökt i våra västgötabygder under vårens lopp, och
mötts av vårens olika skiftningar – ibland klädda i vinterjacka och vantar, andra år med solens varma strålar mot ansiktet under tidig gudstjänsttid. Vädret
växlar, men den skira grönskan, blommor och fågelsång, njuter vi varje vår.
I år ställdes färden till Stola herrgård på Kålland. En så vacker plats, väl värd
att besöka! Vi vandrade till minneslunden i parken, en rofylld plats med resta
stenmonument runt omkring. Där sjöng vi Guds lov och Björn Hald, som från
augusti månad på nytt blir vår församlingspastor predikade med utgångspunkt
från Apg.1 om mod, kraft och framtidstro. Efter att vi njutit av innehållet i
våra ﬁkakorgar ﬁck vi en intressant guidetur i den stora herrgårdsbyggnaden
från 1700talet, där en hel våning restaurerats med tidstypiska interiörer.
Nu ligger sommaren framför oss. ”Alla” längtar efter sol och bad, sköna grillkvällar, och tillfällen att träffa släkt och vänner, fjärran eller nära.
Ibland kan det bara bli för mycket! Släpp på alla måste och borde, och låt
kroppen möta själen i sommar!
Tänk efter vad som gör dej lugn och tillfreds, vad är det som ger dej glädje i
hjärtat? Stanna upp en stund, kanske väntar någon vän eller släkting på kärt
besök, eller kanske ska du leka en stund med barn eller barnbarn, istället för
allt annat du tänkt göra den dagen. Livet växlar för oss alla, såsom vädret ger
regn och solsken kan vi också möta stormar i våra liv.
Hämta kraft vid våra sommargudstjänster, Gud tar inte semester, han ﬁnns där
och delar glädje och bekymmer med dej, - också i sommartid.
Jesus Kristus är den samme i går, i dag och i evighet. Hebr.13:8
Väl mött i sommar. Gud välsigne dej!
Solveig Jansson

ORDFÖRARENS SIDA
Bäste medlem!
Vi har haft en lång och bitvis kall vår, vi kan börja ana den fulla sommarprakten i all grönska som sakta och säkert växer fram på mark och
i kronor. Denna vår ger en bild av hur vår livsvandring kan vara. Ofta
får vi uppleva bakslag när en förlamande kyla lägger sig och det verkar
som allt det vi trott och hoppats på dött.
Men livet går inte att stoppa trots att en del växter bränns ihjäl av nattfrosten. Dagslängd och solvärme driver upp grönska och myllrande liv.
Likaså går inte uppståndelsekraften att stoppa, den ﬁnns där, fri att ta
emot eller förkasta, det ﬁnns inget mellanting. Vi får i barnslig tro ta
emot den gåva som blivit oss given. När vi gör det händer något med
oss, vi får en relation där vi vågar öppna upp vårt innersta så att Guds
läkande solsken kan få tina upp våra hjärtan. Varma hjärtan ser och känner, vågar ge ut utan motkrav, varma hjärtan lyssnar och läker. Varma
hjärtan är äkta vara.
Varma hjärtan blir inte besegrade av kyla och frost, varma hjärtan besegras när värmekällan glömts bort, den ljumma sommarvinden är farligare än den kalla vinternatten, för vem bryr sig om att ledningen är hel
när dagen känns het och himmeln är blå?
Vi har som församling ett tacksägelseämne, vi har from 1/8 en pastor
åter. Vi ska använda denna resurs på bästa sätt så att det blir till uppbyggelse för församling och bygd. Vi behöver som individer och församling
få ”fyllas på ” med värme, därför är det viktigt att vi regelbundet möts
till gudstjänst och annat församlingsarbete och delar med oss av tro, det
kan vara litet som stort.
Under hösten är min förhoppning att vi utöver våra gudstjänster skall få
till bibelstudium.
Ordf
David Hallespjut

VÄLKOMNA TILL
SOMMARENS SAMLINGAR
JUNI
21 söndag

15.00

Ekumenisk friluftsgudstjänst
Lasses grotta
Tomas Jarvid

5 söndag

15.00

Friluftsgudstjänst
Entorp Göttorp

9 söndag

15.00

16 söndag

15.00

23 söndag

10.00

Ekumenisk friluftsgudstjänst
Tusenårsaltaret Husaby
Friluftsgudstjänst
Svenslund Holmestad
Björn Hald
Gudstjänst med Hajkavslutning
Kulleberg Kinnekulle
Björn Hald
Hjälp oss Hjälpa

JULI

AUGUSTI

31 måndag 18.30

Önskar DU skjuts till någon samling?
Ring då till Kjell Johansson 0703-29 91 69
Lyssna gärna på Vägen genom Bibeln
Radio Kinnekulle 102,6 MHz.
Månd - Lörd. 07.00, 08.00, 20.00.
Sönd. 09.00, 18.00

GÖKOTTA VID
STOLA HERRGÅRD

VÅR FÖRSAMLING
SAMARBETAR
MED:

Avslutning vid minnesfjället Lugnås

Välkomna på Hajk 21-23 augusti
Mer information kommer längre fram

Barngrupperna börjar ordinarie samlingar v.37

”HJÄLP OSS HJÄLPA”
Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas varannan måndag kl.18.30 med start 31 augusti
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 tar ett uppehåll under sommaren men du är
välkommen med till hösten.
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
FÖRESTÅNDARE:

ORDFÖRANDE:

Solveig Jansson
Tel. 0511-34 31 32

David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

SÅNG & MUSIK:

KASSÖR:

Mattias Frick 0511-574 62
Solveig Sundström 0511-34 30 90

Mattias Frick
Tel. 0511-574 62

UTHYRNING:

HJÄLP OSS HJÄLPA:

Solveig Sundström
Tel. 0511-34 30 90

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

Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KYRKIS:
Susanne Fredriksson
0511-34 30 18

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

