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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:
Birgitta Brandberg
Tel. 076-895 44 69

KASSÖR:
Claes Sjöblom

Tel. 070-629 30 19

Lotta Sjöblom
Tel. 070-690 55 49

ORDFÖRANDE:
Lotta Sjöblom

Tel. 070-690 55 49

UTHYRNING:
Solveig Sundström
Tel. 070-671 11 18

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

När vi läser om Jesus i evangelierna upptäcker vi att många 
av de som drogs till honom var människor som andra såg ner 
på. Särskilt svårt var det för den religiösa eliten att acceptera 
att Jesus umgicks med människor som man ansåg leva klan-
dervärda liv. Jesus å sin sida tycks inte ha haft  några sådana 
betänkligheter. För honom var alla människor viktiga och 
värdefulla och välkomna in i gemenskapen.

Två tusen år senare är frågan vilken grupp människor vi själva 
tillhör. Är vi bland dem som tycker att kyrka och kristen tro är till för människor 
som lever välordnade liv, som ingen kan anmärka på, de som uppfattas som samhäl-
lets stöttepelare? Tillhör vi dem som ser lite snett på dem som inte lever upp till vår 
egen ”höga standard”, och tänker vi att Gud inte vill ha med dem att göra? Tyvärr 
har vi som tillhört kyrkan många gånger hamnat i det diket, och vi behöver be om 
förlåtelse för den skada, de sår vi åsamkat andra människor.

Kanske identifi erar du som läser dessa rader dig med dem som inte lyckats skaff a sig 
den där välpolerade fasaden. Du vet att du har misslyckats, eller att du åtminstone 
inte levt upp till andras förväntningar och krav. Kanske tänker du om dig själv att 
du inte är särskilt religiös, eller så är det andra som tycker att ditt liv inte refl ekterar 
en kristen livsstil. Därför tänker du att det där med kristen tro inte är något för dig.

Det intressanta med Jesus är att så många som inte ansågs vara religiösa drogs till 
honom. De upptäckte att Jesus hade ett genuint intresse för dem och att han bjöd in 
dem i värmen och gemenskapen. Jesus menade uppenbarligen att Gud välkomnar 
vem som helst - utan undantag. Man behöver inte ens vara religiös för att få plats. 
Det fi nns inget i en människas historia, nutid eller framtid som gör att Gud vänder 
henne ryggen. Kristen tro är att Gud är som en öppen famn dit alla får komma.

Om du skulle vilja är du därför alltid välkommen till Equmeniakyrkan i Husaby-
Skälvum. Vi vill vara den öppna gemenskap där alla får fi nnas med utifrån sin egen 
personlighet och sina egna behov. Dessutom tror vi att alla har något att bidra med. 
Gemenskapen blir rikare med människor med olik karaktär och bakgrund. Vi vill 
inte vara en gemenskap av religiösa, vi tror inte att kyrkan är till för dem som på ytan 
verkar präktiga. Vi vill vara en gemenskap av helt vanliga människor, ibland tilltuf-
sade och misslyckade, som försöker följa i Jesu fotspår. Välkommen med!

Med önskan om en skön sommar.
Björn Hald

Pastor i Equmeniakyrkan Husaby-Skälvum



VÄLKOMMEN TILL

JUNI
  9 söndag 18.00 Ekumenisk pastoratsmässa

vid Tusenårsaltaret.
    Kaff eservering.

16 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola

30 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola

AUGUSTI
11 söndag 10.00 Friluft sgudstjänst hos fam. Hallespjut,

    Svenslund, Holmestad
Björn Hald

    Kaff eservering. 

25 söndag 10.00 Gudstjänst
Björn Hald

    Söndagsskola, 
    Upptäckargrupp

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

VÅR FÖRSAMLING 
SAMARBETAR
MED:



SOMMARENS SAMLINGAR

SEPTEMBER
   3 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

   8 söndag  10.00 Gudstjänst med nattvard
    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



Hej!

Nu är vårterminen slut och det har varit roligt
att träff a er alla under måndagskvällarna. 
Vi önskar att ni får en fortsatt bra vår och även 
ett kommande sommarlov med många roliga upplevelser. 

Vi kommer under sommaren att anordna några sommarträff ar och vill 
ni hänga med så är det roligt. Här nedan är datum då vi försöker ses och 
beroende på väder så kan programmet ändras lite. Önskar ni vara med 
i en smsgrupp så ni får en påminnelse om dessa träff ar så skickar ni ett 
sms till Lotta Sjöblom: 070-690 55 49 och märk sommarträff ar så lägger 
jag in det.
På sommarträff arna är det bara att dyka upp och har ni någon kompis 
som vill hänga med så är de givetvis också välkomna. 

•  Måndag 17 juni 18.00-ca 20.00 Cykelutfl ykt till Lasses 
grotta, medtag fi kakorg. Vi samlas 18.00 vid Skälvums 
missionshus för gemensam avfärd.

•  Söndag 30 juni. Åker  vi ånglok Skara-
Lundsbrunn och äter glass sedan tåg tillbaka till 
Lundsbrunn. Avgång Lundsbrunn 13.45 Åter 
15.45. Vi samlas 13.00 vid Skälvums missions-
hus för samåkning till Lundsbrunn. 



•  Måndag 15 juli. Utfykt till Skogshyddan, Lidköping bad och mini-
golf. Samling 17.30 vid Skälvums missionshus för samåkning. 
equmenia står för alla kostnader under sommarträff arna.
Önskar ni skänka en gåva som går till barn & ungdomsverksamheten så 
är det välkommet. Ni kan swisha eller betala in på bg. 5726-1406,
märk med: Gåva ungdomsverksamhet. 
Swishnummer:123 379 50 36 eller
skanna QR-koden

Istället för hajk gör vi en övernattning på Brommö. Söndag-måndag 11-
12 augusti. Vi tar cyklar med oss och gör en rundtur på Brommö och 
övernattar sedan i vindskydd. Vi återkommer om tider och packlista.

Önskar er en toppensommar & hoppas vi ses under sommaren!

Styrelsen i equmenia i Husaby Skälvum



TERMINSAVSLUTNING I KOMPIS


