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PASTORNS SIDA
Jag tror våra liv till stor del handlar om att komma hem. Vi söker 
tillhörighet, identitet och sammanhang. Vi längtar eft er att bli 
mottagna och känna oss älskade.

Att komma hem är mer än en yttre resa. Det handlar lika mycket 
om en inre. Ibland lämnar vi barndomens bygd, men upptäcker 
så småningom att det är där vi hör hemma och återvänder hem. 
Vi kan också lämna barndomens tro för att söka något annat. 
Vår känsla är att livets mening fi nns någon annanstans. Ibland 
besvikna över att inte hittat det vi sökte, inte så sällan tilltufsade av livet, återvänder vi 
hem. Till vår förvåning upptäcker vi att svaret på livets djupa frågor fi nns i barndomens 
förtröstan på en Gud som har barnen kär och som ser i nåd till den som liten är.

Det fi nns också uppväxtmiljöer som är kvävande och som hindrar oss att växa och ut-
vecklas. Med en sådan bakgrund kan det vara nödvändigt att lämna det som varit för 
att hitta ett sammanhang där man kan uppleva att man hör hemma. Det gäller också på 
trons område. Inte alla miljöer är en god grogrund för det inre livet. Ibland behöver man 
göra som Israels folk, bege sig ut på vandring för att komma till det förlovade landet. 
Bara där öppnar sig möjligheterna, bara där är man hemma.

Även om det är riskfyllt att bege sig iväg hemifrån fi nns det även risk att gå miste om 
hemkänslan om man stannar kvar i sitt trygga sammanhang utan att refl ektera över vad 
hemmet står för och erbjuder. Det berättar Jesus i liknelsen om de tvåförlorade sönerna. 
Brodern som stannade kvar upptäckte aldrig att pappans tillgångar var hans. Därför tog 
han inte tillvara på allt som han hade tillgång till. Han levde som en främling i sitt eget 
hem.

För mig är kristen tro att komma hem. Jag tror på en Gud som välkomnar oss oavsett om 
vi sökt lyckan någon annanstans, om vi har tvingats ge oss ut på vandring eller om vi all-
tid varit hemma. Gud vill att vi skall hitta rätt i livet, komma in i vårt rätta sammanhang 
och rota oss. Göte Strandsjö skriver: 
”Som när ett barn kommer hem om kvällen
och möts av en vänlig famn.
Så var det för mig att komma till Gud
Jag kände att där hörde jag hemma.
Det fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mig.
Och jag kände: Här är jag hemma.
Jag vill vara ett barn i Guds hem.”

Välkommen hem!         Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan Husaby-Skälvum



VÄLKOMMEN TILL

JUNI
6 lördag 15.00 Nationaldagsbön vid Tusenårsaltaret

Vid dåligt väder, i Husaby kyrka

 14 söndag 10.00 Friluft sgudstjänst vid vindskydden
Björn Hald,

    Söndagsskola, Upptäckargrupp
    Ta med egen fi ka.

 21 söndag  10.00 Ekumenisk Friluft sgudstjänst vid
    Tusenårsaltaret

Monica Hedlund
    Ta med egen stol och fi ka.
    Vid regn i kyrkan

 28 söndag 10.00 Pilgrimsgudstjänst vid vindskydden
Björn Hald

    Vandring ca. 2 km
    Ta med egen fi ka  

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

VÅR FÖRSAMLING 
SAMARBETAR
MED:



 Lyssna gärna på Radio Kinnekulle
Musik och program 24 timmar varje dag!

Hela året!
Fm 102,6 Mhz. www.radiokinnekulle.se

AUGUSTI
   9 söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst vid Tusenårsaltaret
    Björn Hald m.fl .
    Vid regn i kyrkan

 23 söndag 10.00 Gudstjänst vid vindskydden
    Björn Hald,
    Söndagsskola, Upptäckargrupp
    Ta med egen fi ka.

SEPTEMBER
   6 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald,
    Söndagsskola, Upptäckargrupp
    

SOMMARENS SAMLINGAR



VÅRTERMINEN I EQUMENIA





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 15 juni 18.00 -ca 20.00 Cykelutfl ykt till Lasses 
grotta, medtag fi kakorg. Vi samlas 18.00 vid Skälvums mis-
sionshus för gemensam avfärd. Vill ni inte cykla kan ni åka 
direkt dit och ansluta vid Lasses grotta. 

Måndag 3 augusti Oklart vad vi gör men återkommer över sms till dom 
som anmäler sitt intresse.

equmenia står för alla kostnader under sommarträff arna.
Önskar ni skänka en gåva som går till barnverksamheten 
så är det välkommet. Ni kan swisha eller betala in på bg. 
5726-1406, märk med Gåva ungdomsverksamhet. 

Önskar er en toppensommar & hoppas vi ses under sommaren!

Styrelsen i equmenia i Husaby Skälvum


