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PASTORNS SIDA
Det är snart dags för val och vi är säkert många som har funderat
över vilket parti som skall få vår röst på valdagen. En känsla av
att tillvaron är i gungning, gör att många funderat lite extra inför
det här valet.
Orsaken till att det för många av oss känns som om tillvaron är
i gungning är att framtiden inte längre upplevs som så självklar
som för några decennier sedan. Då fanns det fortfarande en viss
utvecklingsoptimism. Idag oroas vi över hur framtiden kommer
att bli. Det finns orosmoln som varslar ett nytt klimat på flera områden. En del av rädslan
för framtiden tar sig utryck i partier och organisationer som idealiserar en svunnen tid
och som propagerar för att Sverige måste bli ”mer svenskt”. Men det är mer än en rädsla,
det är också ett uttryck för vilsenhet och rotlöshet. Man söker tillhörighet och inbillar
sig att den är att finna i ett Sverige som en gång var.
Om vi går till Gamla testamentet kan vi läsa om hur Israels folk upplevde en liknande
känslomässig frustration. Deras land hade ockuperats, Jerusalems tempel hade lagts i
ruiner och folket hade deporterats till Babylon. All framtidsoptimism var som bortblåst.
Det som en gång var fanns inte mer. En hel nation hade ryckts upp med rötterna och
kände inte igen sig i ett nytt samhälle. En känsla av apati bredde ut sig och man hängde
sina lyror i träden och satt och grät och längtade hem vid Babylons floder. I den här situationen kommer profeten Jeremia och säger att folket skall ta tag i sina liv, bygga hus,
bilda familj och verka för ett gott samhälle där de befinner sig.
Vi lever i ett samhälle som inte ser ut som det gjorde för 30 - 40 år sedan. Många upplever främlingsskap inför den tid vi lever i. Lösningen är dock inte att försöka återkalla
en svunnen tid, utan att bygga ett gott samhälle utifrån de förutsättningar som nu råder.
Det gör vi genom att visa kärlek och omtanke, genom att arbeta för det goda och vårda
vår miljö. Vi gör det genom generositet och ett öppet sinne gentemot det som känns nytt
och ovant. Framförallt gör vi det genom att förankra våra rötter, inte i ett geografiskt
landområde, utan i Gud. Jeremias hälsning till Israels folk i Babylon är också en hälsning
till dig och mig: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka.
Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”
Gud har inte övergett mänskligheten. Han vill det goda för alla människor och ber oss
att vara hans medarbetare. Låt därför inte en eventuell känsla av främlingsskap inför den
tid vi lever i eller en rädsla inför framtiden styra dig på valdagen. Låt viljan att bygga ett
gott samhälle för alla vara din ledstjärna. Håll hoppet levande!
Vänliga hälsningar
Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum

VÄLKOMMEN TILL
SEPTEMBER
4 tisdag 18.30
9 söndag 10.00

18 tisdag 18.30
23 söndag 10.00

”Hjälp oss Hjälpa”
Gudstjänst och nattvard
Björn Hald
Söndagsskola, Upptäckargrupp
”Hjälp oss Hjälpa”
Gudstjänst
Björn Hald
Söndagsskola, Upptäckargrupp

OKTOBER
1 måndag 18.00
2 tisdag 18.30
7 söndag 09.00
10.00

16 tisdag 18.30
19 fredag 18.00
21 söndag 10.00

30 tisdag 18.30

Messy Church
Björn Hald
”Hjälp oss Hjälpa”
Frukost
Gudstjänst
Björn Hald
Söndagsskola, Upptäckargrupp
”Hjälp oss Hjälpa”
Tacokväll för alla åldrar
Se sidan 12
Gudstjänst
Björn Hald,
sång av Emelie och Jerker Lindblad
Söndagsskola, Upptäckargrupp
”Hjälp oss Hjälpa”

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

VÅR FÖRSAMLING
SAMARBETAR
MED:

HÖSTENS SAMLINGAR
NOVEMBER
4 söndag 10.00

12 måndag 18.00
13 tisdag 18.30
18 söndag 10.00

27 tisdag 18.30

Gudstjänst och nattvard
Björn Hald,
Söndagsskola, Upptäckargrupp
Messy Church
Björn Hald
”Hjälp oss Hjälpa”
Gudstjänst
Björn Hald
Söndagsskola, Upptäckargrupp
”Hjälp oss Hjälpa”

DECEMBER
1 lördag 17.00

Adventsgudstjänst
Björn Hald
Risgrynsgröt och skinksmörgås

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

HAJK 2018
Årets hajk tillbringade vi i Fröjered, Tidaholm 17-19 augusti.
Denna hajk hade vi tillsammans med Svenska kyrkan, och
därav årets tema: Tillsammans.
Tillsammans blir vi starka och det blev tydligt i våra sammarbetsövningar, att när man hjälps åt kan man lättare klara uppgifter.
Vi pratade mycket om hur man tillsammans kan klara av att lösa olika saker i livet men också att det är en trygghet att vila i att Gud också hjälper
oss, om vi bara ber honom om hjälp.
Vi är alla värdefulla och en del av Guds stora pussel.

KOMPIS

JUNIORER

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

SEPTEMBER
3 Vindskydden
10 Vindskydden
17 Vindskydden
24 Vindskydden

OKTOBER
1 Messy Church i Missionshuset
8 H Bygga trädstam
15 S
19 fredag Tacokväll i Missionshuset 18.00-20.00
22 H
29 Höstlov, ingen verksamhet

NOVEMBER
5H
12 Messy Church i Missionshuset
19 H Fixa till stallet
26 S

DECEMBER
3 H Inför julen
8 lördag Avslutning 16.00 med Luciafirande i Husaby kyrka

KORSDRAG

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

SEPTEMBER
7:e och 21:e

OKTOBER
1 måndag 18.00 Messy Church i Missionshuset
5
19 fredag Tacokväll i Missionshuset 18.00-20.00

NOVEMBER
2 Höstlov, ingen verksamhet
12 måndag 18.00 Messy Church i Missionshuset
16:e och 30:e

DECEMBER
3 måndag 18.00 Öva till Lucia i Husaby
8 lördag Avslutning 16.00 med Luciafirande i Husaby kyrka

Hajk med Korsdrag
3-4 juli åkte vi till
Gullspång och cyklade dressin till Torved,
ca. 4 mil ToR.
Vi badade, grillade
korv och sov skönt i
tältet på natten.

Välkommen till missionshuset till en kväll
för ALLA åldrar.
Vi pysslar, firar gudstjänst och äter tillsammans.
Måndag 1 oktober och 12 november
18.00-20.00.

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 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!

”HJÄLP OSS HJÄLPA”
Vi fortsätter vårt hjälparbete men nu till Slättmissionens hjälpande hand, Stenum.
Vi träffas 4 och 18 september, 2, 16 och 30 oktober
samt 13 och 27 november18.30 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!

TACOKVÄLL
Ta med hela familjen och kom till Tacokväll
i missionshuset fredag 19 oktober 18.00-20.00
Vi börjar med att äta tillsammans och har sedan ett
musikquiz för alla åldrar där kompis och korsdrag
medverkar.

Kostnad för denna kväll är 50kr/person eller max
200kr/familj.

Varmt Välkommen!

