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Pastorns sida
Vad är ett mirakel, ett under?
”Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta,
vittna om alla dina under”
(Psalm9-10:2)
Gud har förmåga att göra människor friska och förändra totallåsta situationer.
Det är under men har du funderat på att det faktiskt ät ett under att vi lever
idag?
Våra kroppar är ett mirakel. Så mycket som skall stämma på samma gång och
vi har bara en liten del av kunskap om hur allt fungerar. För ett antal år sedan
var jag med om en undersökning där jag på en TV kunde se hur jag såg ut inne
i kroppen och det var som ett landskap. Helt fantastiskt!
Vi kan tänka och kommunicera, skapa relationer och göra gott.
Gud, som är både skapare och uppehållare har gjort oss till dem vi är. Ingen
människa har kommit till av en slump. Alla har ett unikt värde och en uppgift.
Inget kan då vara större än att få leva i gemenskap med levande Gud och
förverkliga hans vilja i de olika sammanhang vi finns i.
Ibland behöver vi lyfta blicken för att något förstå alla under Gud gör.
Snart är våren här och värmen återvänder, liksom livet ute i naturen.
Flyttfåglarna kommer tillbaks och det grönskar. Vilket under! Nog har vi stor
anledning att tacka Gud.
Det största är dock att Herren söker en personlig relation med oss.
Detta kan vi inte förstå men får tro.
Gud med oss alla!
Lars Widéll
Pastor

Ordförarens sida
Kära församling
”Du är livets källa. Vårt ljus kommer från
ditt ljus. Ge oss din kärlek. Den sviker
aldrig dem som känner dig! Upphör aldrig
med att göra gott mot dem som längtar efter
att göra din vilja.” Psaltaren 36:10-11
Vi står inför ett år med förändringar och utmaningar. Församlingen har bytt
namn och stadgar, ett steg som visar att vi tagit det nya samfundet på allvar.
Det känns rätt att behålla namnet på vår byggnad, Missionshuset.
Vi ska vara stolta och rädda om vårt missionshus, den är dels ett kulturarv men
i första hand vår andliga hemvist som definitivt inte skall vara ett museum
utan en i allra högsta grad aktiv samlingsplats. Vi har endel praktiskt arbete
framför oss med takbyte och ombyggnad av hallen. Redskapsboden är i behov
av en upprustning.
En ny kyrkoherde, Eva Posth, har hälsats välkommen. Vi har som församling
uppvaktat både den nya kyrkoherden samt församlingspräst i Husaby-Ledsjö,
Tomas Jarvid. Både kyrkoherde och församlingspräst är öppna för ekumenik
och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete.
Denna vår kommer undervisningen att handla om lärjungaskap/efterföljelse.
Vi kommer att varva gudstjänster och studiesamlingar, syftet är andlig uppbyggnad och ett ökat engagemang för våra medmänniskor.
Styrelsen/församlingen står inför en mycket viktig fråga detta år, pastorsfrågan. Ta dig tid och bed för en god lösning, tacka också för det ekonomiska
läget som redovisades på årsmötet. Ett tacksägelse ämne till är Kafferepet som
föll väl ut, tillsammans med det extra offret kom vi upp i motsvarande som en
missionauktion skulle inbringat. Bed även för fler barn- och ungdomsledare, vi
börjar nu närma oss ett läge med många barn och få ledare.
Väl mött till vårens samlingar

David Hallespjut
Ordförande
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Välkomna till
Studiesamling
David Hallespjut
Barnsamling
”Hjälp oss Hjälpa”
Öppen gemenskap, Sils församlingshem
Gudstjänst små och stora
Lars Widéll
Gudstjänst
Lars Widéll
Barnsamling
”Hjälp oss Hjälpa”
Öppen gemenskap, Skälvums missionshus
Studiesamling
Birgitta Brandberg
Barnsamling
Gudstjänst
Gideoniterna
Barnsamling
”Hjälp oss Hjälpa”

Öppen gemenskap, Bygdegdn Lundsbrunn
Påskbuffé
Se sid. 12
”Hjälp oss Hjälpa”
Öppen gemenskap, Sils församlingshem
Långfredagsgudstjänst
Lars Widéll
Barnsamling
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Påskdagsgudstjänst
Lars Widéll
Barnsamling
Gudstjänst för de minsta, Husaby kyrka
Fika i församlingshemmet
Studiesamling
Marianne Björk Kellgren
Barnsamling
”Hjälp oss Hjälpa”

Gudstjänst
Lars Widéll
Barnsamling
Studiesamling
David Hallespjut
Barnsamling
Gökotta, samling vid missionshuset
Anmälan senast 18/5 till David Hallespjut
Fika 40:-

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

Temagudstjänster

kring lärjungaskap och efterföljelse i
Skälvums missionshus, v.t. 2014.
Söndag 16/2, 10.00 		

Efterföljelse är lärjungaskap

Söndag 16/3, 10.00 		

Efterföljelse, vision blir verklighet

Långfredag, 18/4, 10.00

Efterföljelse är att följa korset

Påskdagen, 20/4, 10.00		

Efterföljelse är att leva i uppståndelsens kraft

Söndag 11/5, 10.00		

Efterföljelse och offrande

Pingstdagen, 8/6, 10.00		

Efterföljelse och andens gåvor
Predikant: Lars Widéll

Studiesamlingar
kring Runar Eldebos bok
Tillbaka till Jesus.

Söndag 2/3, 10.00		

Efterföljelsen

Söndag 23/3, 10.00		

Gå på vatten

Söndag 27/4, 10.00		

Vad skulle Jesus göra, säga och tänka?

Söndag 18/5, 10.00		

Tvåvägskommunikation

Ledare: Birgitta Brandberg, David Hallespjut och Marianne Björk Kellgren.

Ta gärna med din egen bibel!

Öppen gemenskap
Våren 2014
Tisdagar 12.30
Lunch, underhållning/föreläsning,
andakt och kaffe
Församlingshemmet i Sil
4/3
Hans-Olof Martinsson, ny präst i Kinne-Kleva 			
berättar
15/4 Petronella Lilja, sjunger visor
Missionshuset i Skälvum
18/3 ”Så lekte vi förr”, Sören Eklund sjunger och berättar
Bygdegården i Lundsbrunn
1/4
Maria Lugn sjunger o spelar

En resa planeras i maj månad
		

Önskar du kyrkskjuts, ringer du själv till Götene Taxi tel. 0511-502 88,
gärna dagen före så samordnar de resan!
Övriga frågor till Birgitta Brandberg, tel. 076-89 544 69

Välkomna!

Kompis

Juniorer

(Åk F-2)
(Åk 3-4)
Alla samlingar är tisdag 18.00-19.15 där ej annat anges
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6 tisd
13 tisd

17.30 Gudstjänst små och stora, Missionshuset
Pyssel, Extra årsmöte för equmenia, församlingshemmet
Målarverkstad i Holmestad, mer info kommer
Hemlig kväll, församlingshemmet

Matlagning, missionshuset
Vi tänkte bjuda föräldrar och syskon på mat
när ni hämtar kl. 19.15
Prästen Tomas kommer, församlingshemmet
Påsklov, Ingen verksamhet
16.30 Gudstjänst för de minsta, Husaby kyrka
Fika i församlingshemmet efteråt
Vindskydden

Vindskydden
17.30 Avslutning, Äventyrsgården, mer info kommer

Korsdrag

(Åk 5-8)
Fredagar 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat står
4 tisd
7 fred
21 fred

April

4 fred
11 fred
13 sönd
22 tisd
			

17.30 Gudstjänst små och stora, Missionshuset
Laga mat
David kommer

Förbereda Påskbuffé
Förbereda Påskbuffé
Påskbuffé, se sid 12.Samling kl. 12.30
16.30 Gudstjänst för de minsta, Husaby kyrka
Fika i församlingshemmet efteråt

Maj

2 fred
Fråga prästen
9-10 fred-lörd Övernattning, missionshuset, mer info kommer
			
Avslutning för alla grupper
13 tisd
17.30 Avslutning, Äventyrsgården, mer info kommer

Kyrkis

(0-6 År)
Träffas tisdagar 16.30 i Husaby församlingshem för sång, lek och fika.
Gudstjänster:
4/3 tisd
17.30 Gudstjänst små och stora, Missionshuset
22/4 tisd
16.30 Gudstjänst för de minsta, Husaby kyrka
			
Fika i församlingshemmet efteråt
6/5 Avslutning, Vi åker till Gittan och tittar på djuren.

”Hjälp oss Hjälpa”
Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas 3,17 och 31 mars, 14 och 28 april 18.30 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!
Brev från Kongo till Hjälp oss Hjälpa:
Goddag kära bröder och systrar i Kristus.
Det är stor glädje för mig skriva till er ifrån medicinska avdelningen för CEC.
Tack för er medkänsla genom Jesus Kristus som är vår frälsare, då ni sände
bandagepaket och babykläder och barnsaker som vi använder på vårt sjukhus.
Vi är mycket glada och tackar Kristus för ert engagemang. Tack än en gång
och Guds välsignelse för er kärlek till DOM som är en av avdelningarna i
Kongo, i Ludzo inom Evangelistiska kyrkan.

Kontaktpersoner, Församlingen
PASTOR:

Lars Widéll
Tel. 070-710 61 75

SÅNG & MUSIK:

Mattias Frick 0511-574 62
Solveig Sundström 0511-34 30 90
VÅR FÖRSAMLING
SAMARBETAR
MED:

ORDFÖRANDE:
David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KASSÖR:

Mattias Frick
Tel. 0511-574 62

HJÄLP OSS HJÄLPA:
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:

TONÅR:

David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

Kyrkis:
Susanne Sundström
0511-34 30 18

Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21
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

Påskbuffé
Ta med hela familjen och kom till vårt dukade Påskbord
i Skälvums missionshus söndagen
13 april 13.00-15.30.
		
								
						* Påskbuffé
						 Vuxna 70:						
10-18 år 50:						 Familj: max 200:							
						* Underhållning av
						 Tomas Jarvid
						* Lotterier

Skriv på en lottsedel när du betalar och var med på
utlottningen av en specerihink!

Välkomna !

