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FÖRESTÅNDARENS SIDA
SOM SOL OM VÅREN STIGER
Som sol om våren stiger i makt mot himlens höjd
och all naturen viger till livets nya fröjd,
i själens riken Anden,går fram med vårens bud:
nu brister alla banden, nu skapar livets Gud.
Psalmer och Sånger nr. 162
Solskensdag i slutet av februari – löfte om vår! Fåglarna sjunger ut sin
glädje, känner att naturen vaknar till liv. I tidningarna är första snödropparna och blåsipporna heta nyheter. I bästa Tvsoffan sitter många och
bävar och gläds över medaljer i skidVM. Trädgårdsentusiasterna bläddrar i frökatalogerna och ser fram emot första sådden på ljusaste fönsterbrädan.
Vi människor är olika, ser olika ut, är bra eller bäst på olika saker, det
intresse som tänder dej, kanske inte engagerar mej. Men alla har vi
samme Skapare, våra egenskaper berikar vårt, och andras liv.
I vår församling är vi också olika, Gud har gett oss olika gåvor, och
ser hur vi kan bli till glädje och välsignelse – för varandra och för vår
omgivning.
På församlingsdag för något år sen ﬁck vi frågan: ”Vad brinner du för
just nu?” Vad är viktigt för dej?
Hur är det i vårt andliga liv, känner du och jag hur Guds Andes vind
bokstavligen vill blåsa bort vintertröttheten, ge förnyelse, och tända
lovsång i vårt inre?
Den frågan vill Gud ställa till oss i vårtid. Han – Skapelsens Gud – har
tänt lågan inom oss, det är vi som ska samla bränsle så att elden kan
brinna. När det blir en nytändning i ditt och mitt liv växer tron, och
glädjen över att vara Guds barn ﬂödar över, som bäckar om våren!
Gud välsigne dej!
Solveig Jansson

ORDFÖRARENS SIDA
Inget är som väntas tider utbrast min Fru en kväll i slutet av februari,
väntan på vår och sommar fortsatte hon. Sedan log hon och sa: bebis!
Och så klappade hon sig om sin runda mage. Där inne har ett liv börjat
ge sig till känna genom rörelser så kraftiga att magen mellan varven får
en allt annan än rund form. Ett liv som förbereder sig för att komma ut.
Mycket av vår tillvaro består av väntan, så här i början av våren är det
mycket att vänta på och längta till. Den första snödroppen, tussilagon,
myllret i en solvärmd myrstack, doften av fuktig, solvärmd jord. Trädgårdspyssel, ﬂyttfåglar och en massa nytt liv.
Våren är en underbar tid, den visar att livet som bröts ner under
hösten och låg i dvala under vintern nu växts upp och bereder sig på
att växa, blomma och ge ny frukt. Våren är glad, modig och framåt.
Trots bakslag och återfall av kyla ger den inte upp utan skakar av sig
motgången och kommer igen. Den fastnar inte utan ﬁnner en ny väg,
vissa år är det som den följer ett välkomponerat mönster, nästa år är allt
omkullkastat och allt sker på en och samma gång.
Vi kommer under omfattningen av detta programblad ﬁra påsk, den
största av våra högtider. Han som var med och skapade våren valde att
ta vår skuld, synd och skam och betala med sitt liv för att vi skulle få
frihet från synd, kontakt med Gud, räddning.
Och lika lite som man kan stoppa våren, lika lite kunde döden stoppa
Jesus, liksom påskliljan reser sig upp ur rabatten reste sig Han ur graven, omöjlig att stoppa.
När de ljumma vindarna börjar dra över fälten, när lärkorna börjar
spela över åkrarna, när bönderna ivrigt börjar gno på sina redskap och
längtande se ut över torkande tegar, då kan vi med visshet i våra hjärtan
glädja oss åt ännu ett bevis på vår Herres omtanke om oss.
Som församling väntar vi på ny pastor, vi tackar Gud för de gåvor
församlingen har i sin vård, tack för allt arbete som alla och en var lägger ner på vår församling.
Styrelsens inriktning är att vi skall starta hösten med en ny pastor, vi
återkommer med mer info under våren. Bed gärna för frågan!
David Hallespjut

VÄLKOMNA TILL
MARS
1 söndag 10.00
2 måndag 18.30
8 söndag 10.00
10 tisdag

12.00

15 söndag

10.00

16 måndag 18.30
24 tisdag
12.00
29 söndag

11.00
12.30

30 måndag 18.30

Bön
”Hjälp oss Hjälpa”
Psalm och kaffe
Barnsamling
Källan
Skälvums missionshus
Gudstjänst
Sjukhuskyrkan
Barnsamling
”Hjälp oss Hjälpa”
Källan
Bygdegården, Lundsbrunn
Gudstjänst
Husaby kyrka
Korsdrag medverkar
Påskbuffé
se sista sidan
”Hjälp oss Hjälpa”

APRIL
2 torsdag 18.30
5 söndag

10.00

7 tisdag

12.00

Getsemanestund
Birgitta Brandberg
Påskgudstjänst
David Hallespjut
Barnsamling
Källan
Församlingshemmet, Sil
VÅR FÖRSAMLING
SAMARBETAR
MED:

VÅRENS SAMLINGAR
17.30
12 söndag 17.00
13 måndag 18.30
19 söndag 10.00
26 söndag

10.00

27 måndag 18.30

Gudstjänstverkstad för alla åldrar
se sidan 7
Husaby Församlingshem
Bön
”Hjälp oss Hjälpa”
Gudstjänst för små och stora
Skälvums kyrka
Studiesamling
Barnsamling
”Hjälp oss Hjälpa”

MAJ
11 måndag 18.30
14 torsdag 08.00
24 söndag
31 söndag

17.00
10.00

”Hjälp oss Hjälpa”
Gökotta
Samling vid missionshuset för avresa
Bön
Studiesamling
Barnsamling

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

DAGLEDIGTRÄFFEN

”Källan”
VÅREN 2015
OBS! Tisdagar kl.12.00
Lunch, underhållning/föreläsning, andakt och kaffe

Missionshuset i Skälvum
Bygdegården i Lundsbrunn
Församlingshemmet i Sil

10 mars
24 mars
7 april

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!

Varmt välkomna på

GUDSTJÄNSTVERKSTAD
FÖR ALLA ÅLDRAR
Husaby församlingshem 7 april
Drop in kl. 17.30-20.00
Vi kommer att planera, förbereda, pyssla, baka
med mera inför
Gudstjänst för små och stora 19 april 10.00
i Skälvums kyrka.
Lättare kvällsmat ﬁnns.

KOMPIS

JUNIORER

(ÅK F-2)
(ÅK 3-4)
Alla samlingar är tisdag 18.00-19.15 där ej annat anges

MARS
3
10
17
24
31

tisd
tisd
tisd
tisd
tisd

Skridskoåkning om det ﬁnns is Husaby (församlingshem)
Resa till Barnens Hus. Anmälda får information.
Pyssel
Skälvums missionshus
Pyssel
Husaby församlingshem
Påsklov, ingen verksamhet

APRIL
7
14
19
21
28

tisd
tisd
sönd
tisd
tisd

Gudsjänstverkstad, se sidan 7 Husaby församlingshem
Myskväll/Berättarkväll Skälvums missionshus
10.00 Gudstjänst för små och stora, Skälvums kyrka
???
Husaby församlingshem
Vindskydden
Göttorp

MAJ
5 tisd
12 tisd

Vindskydden
Göttorp
Avslutning för terminen, mer information kommer

KORSDRAG

(ÅK 5<)
Varannan fredag 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat står

MARS
6 fred
20 fred
29 sönd

Pärla armband
Mat/Bak till Påskbuffén
11.00 Husaby kyrka, vi sjunger
12.30 Påskbuffé, se sista sidan, Vi hjälper till i köket

APRIL
3
7
17
19
24

fred
Långfredag, ingen verksamhet
tisd
17.30-20.00 Gudsjänstverkstad, se sidan 7
fred
sönd 10.00 Gudstjänst för små och stora, Skälvums kyrka
fred

MAJ
1 fred
12 tisd

Ingen verksamhet
Avslutning för terminen, mer information kommer

KYRKIS

(0-6 ÅR)
Träffas tisdagar 16.30 i Husaby församlingshem för sång, lek och ﬁka.

Tider utöver ordinarie träffar:
10/3
Resa till Barnens Hus. Anmälda får information.
31/3
Påsklov, ingen verksamhet
7/4
17.30-20.00 Gudstjänstverkstad, se sidan 7
19/4
10.00 Gudstjänst för små och stora, Skälvums kyrka
12/5
Avslutning, mer information kommer

”HJÄLP OSS HJÄLPA”
Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas 2, 16 och 30 mars, 13 och 27 april samt 11 maj
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!

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 samlas 1 gång i veckan kl 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
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

PÅSKBUFFÉ
Ta med hela familjen och besök gudstjänsten i Husaby
kyrka söndagen den 29 mars 11.00 och kom sedan till vårt
dukade Påskbord i Skälvums missionshus kl.12.30.
* Påskbuffé
Vuxna 70:10-18 år 50:Familj: max 200:* Underhållning
* Lotterier

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

Välkomna !

