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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

Vi har precis kommit in i mars månad, men kan konstatera 
att vi redan har känt av vårvärmen. Vårsolens ljus och vär-
me gör att vi redan så här tidigt på året kan ana lite grönska 
i rabatterna i vår trädgård. Den späda grönskan skänker 
glädje och hopp och vi börjar se fram emot blomsterrabat-
ternas sprakande färger, surrande insekter och fågelsång.

Bor man på Kinnekulle är det dock en känslig årstid. Här är 
det inte bara frostnätter som hotar de späda gröna skotten. Här fi nns också gott 
om hjortar som gärna avnjuter de delikatesser som en trädgårdsrabatt erbjuder. 
Därför har vi i år hägnat in en del av vår trädgård. Vi vill skydda det nya livet så 
att det får växa, utvecklas och slå ut i full blom. 

Det är tyvärr inte bara blomskott som riskerar att nypas av innan de har hun-
nit slå ut. Även det mänskliga livet är skört. Vi utsätts för påfrestningar som 
kan stuka oss och hindra oss från att blomma ut. Endel av detta är det svårt att 
skydda sig emot. Livets frostnätter styr vi inte över. Men vad vi kan göra är att 
söka skydd i en varm gemenskap. Goda vänner och varm, innerlig gemenskap 
kan förhindra att tillvarons påfrestningar knäcker oss. Vi kan också stängsla lite 
omkring våra liv, precis som vi gör för att hålla hjortarna borta. Hela tiden över-
sköljs vi i teve, radio, på internet och från många andra håll av sånt som vi i 
längden inte mår bra av. Därför är det viktigt att inte låta det som är negativt och 
destruktivt och som bryter ner få fritt tillträde till våra liv. Vi kan  välja bort sam-
manhang som påverkar oss negativt, låta bli att titta på fi lmer och läsa sånt som 
inte tillför våra liv något gott. Helt enkelt vara rädda om oss själva, göra goda och 
kloka val och i möjligaste mån skydda våra inre rum. 

Att utvecklas och växa som människa kräver att vi håller sånt som vill bryta ner 
på avstånd. Livet är fullt av möjligheter och erbjudanden, men allt är inte nyt-
tigt. Fastan är en utmärkt tid att fundera över sina prioriteringar och att börja 
arbetet med att dra vissa gränslinjer - inte för att förminska livet, men för att ge 
förutsättningar för blomning. 

Jag önskar dig en skön vår, med utrymme för växt och utveckling. Ta hand om 
dig och glöm inte att du alltid är välkommen till Equmeniakyrkan i Husaby-
Skälvum.

Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum



VÄLKOMMEN TILL
MARS 
   5 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa” 
 10 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
    Björn Hald
    Söndagsskola, upptäckargrupp
 11 måndag 15.00 Samling vid missionshuset för resa till  
    Slättmissionen, Stenum 
 17 söndag 15.00 Våff elcafé

19 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
24 söndag 09.00 Frukost

  10.00 Gudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola, upptäckargrupp

29 fredag 18.00 Församlingskväll

APRIL
1 måndag 10.00 Messy Church

Björn Hald
2 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
7 söndag 10.00 Gudstjänst

Björn Hald
    Söndagsskola, upptäckargrupp.
    Eft er gudstjänsten Församlingsmöte

14 söndag 12.30 Påskbuff é
Se sista sidan

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

VÅR FÖRSAMLING 
SAMARBETAR
MED:



 Lyssna gärna på Vägen genom Bibeln
 Radio Kinnekulle 102,6 MHz. 
 Månd - Lörd. 07.00, 08.00, 20.00.   
 Sönd. 09.00, 18.00

VÅRENS SAMLINGAR
 16 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
 18 torsdag 19.00 Getsemanestund
    Birgitta Brandberg, Marianne B Kellgren
 21 söndag 10.00 Påskdagsgudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola, upptäckargrupp

MAJ
   5 söndag 10.00 Gudstjänst
 19 söndag  10.00 Gudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola, Upptäckargrupp
 30 torsdag 08.00 Gökotta i Resville
    Björn Hald
    Peltor Boys
    Samling vid missionshuset.
    Det serveras frukostbuff é. 125 kr/person.
    Anmälan senast 27 maj till Pernilla Frick.

JUNI
   9 söndag 18.00 Ekumenisk pastoratsmässa
    vid Tusenårsaltaret.
    Kaff eservering.



VÅRTERMINEN I KOMPIS





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
  4   Fågelholksbygge hos Sjöbloms
11 H  Pokemonpyssel
18 S  Lekar
25  Friluft sliv vid vindskydden

APRIL
  1 S   Messy Church
  8   Friluft sliv vid vindskydden
15  Påsklov
22  Påsklov
29  Friluft sliv vid vindskydden

MAJ
  6   Avslutning

JUNI
  5-6 Övernattning i vindskydden

Mer info kommer



KORSDRAG (ÅK 6-8)
Fredagar 16.00-17.30 i Skälvums missionshus om inget annat står

MARS
1  Fika till fredagsorgel 18.00 i Pilgrimsgården

  2-3 lö-sö  Kör-workshop i Husaby
  8-9 fr-lö  Bodaborg
22  Lekar och chilla

APRIL
  1 må 18.00  Messy Church
  5   Påskpyssel
19  Påsklov

MAJ
  5   Vindskydden, matlagning
17  Avslutning med utfl ykt

JUNI
25-30  Friluft släger på Ösjönäs



MAMMOR I BÖN
Vi samlas 1 gång i veckan 09.00 i Missionshuset i 
Skälvum. Kom gärna! 
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, fi rar gudstjänst och äter tillsam-
mans.
Måndag 1 april 18.00-20.00.

VÅFFELCAFÉ
Ta med hela familjen och kom och njut av våra 

nygräddade våffl or

söndag 17 mars 15.00

Vuxna 40:-, 10-15 år 30:-

Andakt.

Välkommen!



Vi fortsätter vårt hjälparbete till 
Slättmissionens hjälpande hand, Stenum.

Vi träffas 5 och 19 mars samt 2 och 16 april 18.30 för 
att tillverka:
    

 * Stickade och virkade kläder

* Stickade och virkade fi ltar

* Sockor och vantar

* m.m

Vi stickar och virkar kläder och fi ltar 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 14 april 12.30 i Skälvums missionshus.

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

     *Ulrika Åkesson visar bilder  
       och informerar om hållbar  
       mat

     * Lotterier

     * Andakt

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

Välkommen!


