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PASTORNS SIDA

Nyhetssändningarna på teve och i radio har i regel inte mycket 
positivt att förmedla. Det rapporteras ständigt om dödsskjut-
ningar, sprängdåd, krig, terror och naturkatastrofer. Klimat-
forskarna är oroliga för att det skall vara försent att vända den 
negativa utvecklingen och förutspår en skrämmande utveck-
ling. En kväll ganska nyss tyckte jag nyhetsrapporteringen var 
särskilt dystert och jag kunde inte låta bli att fråga mig själv: 
”Vart är vi på väg?”

Trots att vår värld är ett sjunkande skepp pågår fortfarande festen ombord eft ersom 
vi inte på allvar tagit till oss hur verkligheten ser ut. Det fi nns risk att människor så 
småningom kommer drabbas av panik när man inser situationen. Vad kommer att 
hända då?

Det låter dystert kanske du tänker. Borde inte en pastor vara lite mer positiv? Mitt svar 
är att jag tror vi lever i en tid då positivitet inte hjälper, även om vi alla bör göra så 
gott vi kan, både när det gäller miljö, klimat och ett gott samhälle. Tiden verkar börja 
rinna ut för att vi genom gemensamma ansträngningar skall kunna vända utveck-
lingen. Tiden är mörk och situationen allvarlig.

Samtidigt är det så att Kyrkan alltid har haft  ett budskap för mörka tider. Den kristna 
tron handlar inte om att mörka och förödande kraft erna till sist skall övervinna ljuset 
och det goda. Paulus skriver i ett av sina brev: ”Natten går mot sitt slut och dagen 
är nära.” Mörkret är verkligt, men det skall inte vara för evigt. Morgonen kommer 
snart! I en mörk tid erkänner den kristna tron de faktiska omständigheterna. Livet 
är tufft   och troligtvis kommer situationen i världen bli ännu värre. Men allt detta är 
övergående - dagen är nära, ljuset är på väg. Kristendomen förmedlar hopp. Det fi nns 
ingen anledning till panik, Gud har inte tappat kontrollen. Han kommer att återställa 
världen, som just nu ser ut att gå mot sin egen undergång. Bibeln säger också att ti-
den innan Jesu återkomst kommer att vara mörk. Den talar om krig, naturkatastrofer 
och människans maktlöshet inför det som händer. Samtidigt är Jesu hälsning till oss:           
”. . . När allt detta börjar, så räta på er och lyft  era huvuden, ty er befrielse närmar sig.”

Positivt tänkande är, i den situation som råder i vår värld, som att sticka huvudet i 
sanden och tänka att det som händer inte är verkligt. Att hoppas är att lita på att Gud 
har världen i sin hand och att Jesus har lovat att komma tillbaka och återställa ska-
pelsen. Det hoppet kan du och jag luta våra liv mot. Det hoppet gör att vi kan möta 
morgondagen även om vi än så länge inte ser någon ljusning. ”Natten går mot sitt slut 
och dagen är nära.”

Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan Husaby-Skälvum



VÄLKOMMEN TILL
SEPTEMBER

  3 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

  8 söndag  09.00 Frukost
  10.00 Gudstjänst med nattvard

Björn Hald
    Söndagsskola, Upptäckargrupp

16 måndag 18.00 Messy Church
    Björn Hald

17 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

22 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola, Upptäckargrupp

OKTOBER
 1 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

  6 söndag 10.00 Skördegudstjänst
Björn Hald

    Söndagsskola, Upptäckargrupp

 11 fredag 18.00 Tacokväll

 15 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa

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

VÅR FÖRSAMLING 
SAMARBETAR
MED:



HÖSTENS SAMLINGAR
 20 söndag  10.00 Countrygudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola, Upptäckargrupp

 29 tisdag  18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

NOVEMBER
   3 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
    Björn Hald, 
    Söndagsskola, Upptäckargrupp
    Eft eråt församlingsmöte

   8 fredag  18.00 Församlingens planeringsmöte
    
 12 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

 17 söndag 09.00 Frukost
  10.00 Gudstjänst
    Björn Hald
    Söndagsskola, Upptäckargrupp

 25 måndag 18.00 Messy Church
    Björn Hald

 26 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”

 30 lördag 18.00 Adventsgudstjänst
    Björn Hald m. fl .
    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



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

SEPTEMBER
  2   Friluft sliv vid vindskydden
  9   Friluft sliv vid vindskydden
16 S  Messy Church
23  Friluft sliv vid vindskydden
30 Friluft sliv vid vindskydden

OKTOBER
7 H   Lekar

11 fredag   18.00 Tacokväll i missionshuset
14 S  Pärla frälsarkrans
21 H  Kastanjer
25-26 fre-lör Övernattning i missionshuset
28  Höstlov resa till Barnens Hus, mer info kommer

NOVEMBER
  4 H Höstpyssel
11 S Baka
18 H Höstpyssel
25 S  Messy Church  

DECEMBER
  2 H Inför julen
  9 S Inför julen
14 lördag 16.00 Avslutning med Luciafi rande i missionshuset

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

SEPTEMBER
6  

16 måndag  18.00 Messy Church
20  

OKTOBER
  4   
11 fredag  18.00 Tacokväll
18

NOVEMBER
 1   Höstlov
15  
25 måndag  18.00 Messy Church
29

DECEMBER
13
14 lördag 16.00 Avslutning med Luciafi rande i missionshuset

Ledare: Birgitta Brandberg 070-975 39 30



SOMMARTRÄFFAR MED KOMPIS





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” fi nns i 140 länder. 
Sedan 1997 fi nns 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 fl er. 
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, fi rar gudstjänst och äter tillsam-
mans.
Måndag 16 september och 25 november 
18.00-20.00.



Vi fortsätter vårt hjälparbete till 
Slättmissionens hjälpande hand, Stenum.

Vi träff as 3 och 17 september, 1, 15 och 29 oktober samt 12 och 26 no-
vember 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 
träff ar. 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”



Ta med hela familjen och kom till Tacokväll 
i missionshuset fredag 11 oktober 18.00-20.00

* Mat

* Underhållning

* Lotterier

* Andakt

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

Varmt Välkommen!

TACOKVÄLL


