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KontaKtpersoner, Församlingen

HJÄLP OSS HJÄLPA:
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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
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KASSÖR:
Claes Sjöblom
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ORDFÖRANDE:
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Solveig Sundström
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Solveig Sundtröm
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David Hallespjut
0511-520 21



pastorns sida

KontaKtpersoner, equmenia

Vad får min medmänniska kosta?

För en tid sedan lyssnade jag till ett samtal som handlade om 
hur mycket medmänsklighet får kosta. Är det rimligt att an-
dras bästa får påverkar mig så att jag får mindre i plånboken 
eller så att det gör min egen värld mer otrygg? Är omsorgen 
om min nästa värt priset av min egen bekvämlighet? Åsik-
terna gick isär angående detta, och medan jag lyssnade gick 
mina tankar till Jesus. Hur var han, hur gjorde han och vad 
vill han att vi skall göra?

Bibelns berättelse om Jesus kulminerar i påskdramat, där Jesus ger sitt eget liv för 
mänskligheten. Hela sin verksamma period hade han ägnat för att lindra andras nöd 
och förmedla Guds kärlek. När allt ställs på sin spets är inget offer för stort. Kärleken 
driver Jesus i döden.

När lärjungarna möter Jesus efter uppståndelsen ger han dem uppdraget att gå ut i 
världen och förmedla evangeliet. Det innebär att den som vill följa Jesus kallas att 
leva ett liv där man lever på samma sätt som honom. Då har kärleken ingen övre 
kostnadsnivå, då värnar man inte sitt eget av rädsla för sämre levnadsstandard. Jesu 
radikala och utmanande budskap till dig och mig, som lever i den rika delen av 
världen, är att lämna vår självcentrering. Det är ingen mänsklig rättighet att kunna 
åka på semester, byta kök för att köksluckorna börjar bli slitna eller gå klädd i mode-
plagg. Men alla människor har rätt att leva i fred och frihet. Varje människa har rätt 
att äta sig mätt, ha tak över huvudet och slippa att frysa. Varenda människa har rätt 
att känna sig älskad och värdefull.

Ingen av oss kan på egen hand förändra hela världen, men vi har alla möjlighet att 
avstå en del av våra privilegier för att någon annan ska få ett mer människovärdigt 
liv. Med Jesus som förebild kan vi vända blicken mot vår nästa och leva våra liv med 
andras bästa för ögonen.

Ett liv i Jesu efterföljd kan verka som en omöjlighet. Det kan verka som att man ut-
plånar sig själv och går miste om det goda livet om man säger nej till överflödet för 
andras bästa. Sanningen är den motsatta. Det är när vi lever vårt liv för andra som vi 
upptäcker vad livet verkligen är. Jesus sa: ” . . . den som vill rädda sitt liv skall mista 
det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.”

När vi följer Jesus och går kärlekens väg hittar vi också vårt eget liv.

Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan Husaby-Skälvum



VälKommen till
mars
   6 fredag 18.00 Världsböndagen
    Ekumenisk samling i Ledsjö kyrka

   8 söndag 09.00 Frukost
  10.00 Ekumenisk Gudstjänst
    Ellinor Carlberg Mehrén, Björn Hald,
    Söndagsskola, Upptäckargrupp 

 10 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

 21 lördag  16.00 ”Hållbar odling - Hållbar framtid”
    Hanna Helin (Zettervall) berättar om 
    ”Hållbar odling - Hållbar framtid!” se sid. 8
    Servering

 22 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald, 
    Söndagsskola, Upptäckargrupp

 24 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

april
   5 söndag 11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Skälvums kyrka
    Björn Hald, Ellinor Carlberg Mehrén,
    Söndagsskola
  12.30 Påskbuffé i missionshuset se sid. 12 

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

VÅR FÖRSAMLING 
SAMARBETAR
MED:



Vårens samlingar
   7 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

   9 torsdag  18.00 Getsemanestund

 10-12 fred.-sönd.  ”Det finns hopp” - Arena tour, Lidköping
    Se sid. 9

 19 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald,
    Söndagsskola, Upptäckargrupp

 20 måndag 18.00 Messy Church 

 21 tisdag  18.30  ”Hjälp oss Hjälpa”

 

maj
   3 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald, 
    Söndagsskola, Upptäckargrupp

    5 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

 21 torsdag  08.00 Gökotta
    Björn Hald
    Samling vid missionshuset

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

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



Kompis (åK F-2) juniorer (åK 3-5)
Alla samlingar är måndag 18.00-19.15. S = Skälvums missionshus,
H = Pilgrimsgården, Husaby, där ej annat anges

mars
  2 H 
  9 S
16 H
23 S Friluftsliv vid vindskydden, kläder efter väder
30 H Friluftsliv vid vindskydden, kläder efter väder

april
  5 sönd. 11.00 Palmsöndagsgudstjänst i Skälvums kyrka
  6  Påsklov
13  Påsklov
20  Messy Church
27 H Friluftsliv vid vindskydden, kläder efter väder

maj
  4 S Friluftsliv vid vindskydden, kläder efter väder
11 H Avslutning

juni
   Övernattning i vindskydden, mer info kommer

Ledare: Jenny Persson 0511 – 285 32, 0709-75 39 34 (sms) 
Lotta Sjöblom 0706-90 55 49



Korsdrag (åK 6-8)
Fredagar 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat står

mars
6-7  Övernattning
20  Kretivt skapande

april
  3  Duka till Påskbuffén
17  Baka
20 må  18.00  Messy Church

maj
  1  Lediga
15  Minigolf/Äventyrsgolf

juni
15-16  Hajk Dressinåkning

Ledare: Birgitta Brandberg 070-975 39 30

Korsdrag provsmakar olika 
semelfyllningar



Hållbar odling - 
Hållbar Framtid!

Önskar ni ge en gåva till equmenia i 
Husaby-Skälvum 

går det bra att swisha till:
123 672 09 57

Tack på förhand!

gåVa till equmenia

Hållbar odling - hållbar framtid!

Tänk att vi faktiskt blir både lyckligare och friskare av att ha fingrarna 
i jorden! Ett gratis lyckopiller som alla kan må bra av genom odlingens 
skönhet och tjusning. Dessutom kan du få egenodlad mat från din träd-
gård som du får följa från frö till skörd. Din trädgård kan göra skillnad 
både för dig själv och andra, beroende på hur du väljer att odla. Genom 
att odla utifrån permakulturprinciper gynnar du den biologiska mång-
falden, lagrar kol i jorden och tar vara på naturresurserna på ett hållbart 
vis. 

Hanna Helin





mammor i bön
Varje vecka samlas kvinnor över hela världen för att av-
sätta en timme i bön för barn och deras skolor. 
Detta ekumeniska nätverk ”Moms in Prayer Internatio-
nal” 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 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 072-205 25 97

VälKommen!

Välkommen till missionshuset till en kväll 
för ALLA åldrar.
Vi pysslar, firar gudstjänst och äter tillsam-
mans.
Måndag 20 april 18.00-20.00.



Vi fortsätter vårt hjälparbete till 
Slättmissionens hjälpande hand, Stenum.

Vi träffas 10 och 24 mars samt 7 och 21 april samt 5 maj18.30 för att 
tillverka:
    
 * Stickade och virkade kläder

* Stickade och virkade filtar

* Sockor och vantar

* m.m

Vi stickar och virkar kläder 
och filtar som vi lämnar till 
Slättmissionens hjälpande 
hand i Stenum. De åker till 
bl. a. Rumänien och delar ut 
till de som behöver.

Vill du vara delaktig i detta 
viktiga hjälparbete så är du 
varmt välkommen till våra 
träffar. Om du inte kan eller 
orkar komma men gärna vill 
hjälpa till, så får du gärna höra 
av dig till Solveig Jansson så kan vi hämta det du vill bidraga med.

alla intresserade är VälKomna!

”Hjälp oss Hjälpa”



påsKbuFFé
Ta med hela familjen och kom till vårt dukade Påskbord

söndag 5 april 12.30 i Skälvums missionshus.

     * Påskbuffé
       Vuxna 80:-
       10-18 år 60:-
       Familj: max 220:-
     
     
     * Lotterier

     * Andakt

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

Välkommen!


