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Pastorns sida
Även om sommaren har bjudit på ett härligt väder under augusti månad
så inﬁnner sig alltid ett visst vemod så här års. Jag hade önskat att det
gick att hålla kvar sommaren lite till och motvilligt tvingas jag inse att
sommaren snart är över för i år.
Har man passerat den första ungdomen, kan något av samma känsla
inﬁnna sig när man tvingas konstatera att det går mot höst i ens liv. Livet
rusar på och man behöver inte ha passerat pensionsåldern för att inse att
ett människoliv - även om det blir långt - ändå är alldeles för kort. Det
ﬁnns så mycket man vill göra, så mycket man vill se och uppleva som
inte kommer bli verklighet. Även om man gjorde mycket bra av sitt liv,
så ﬁnns det också många misstag och felsteg som inte går att rätta till
och man undrar: ”Var detta allt som livet hade att erbjuda?” Livets sommar går fort och hösten kommer alltid för tidigt.
Den kristna tron är inget vaccin som hindrar åldrandet. Kristen tro låter
oss inte slippa undan livets strapatser, motgångar och besvikelser. Även
för en troende kan det kännas vemodigt att inse att livets sommar går
oerhört fort. Tron på Jesus är ändå en stor tröst och ett fantastiskt hopp.
Som kristen tror jag nämligen inte att mina 70 - 80 år är allt jag får. Jag
behöver inte känna en bottenlös grämelse över förspillda tillfällen och
felsteg. Det kristna hoppet är nämligen att Gud har förberett en evig
sommar för alla som vill vara med i Guds rike. Jesu död och uppståndelse öppnar en väg från gravens vinterkyla till Guds eviga sommar.
Kanske lyckas du förverkliga dina drömmar, men förr eller senare kommer livets höstvindar också märkas i ditt liv. Den kristna församlingen
ﬁnns för dig som en värmestuga i den kalla höstkvällen. Den är till för
alla som tycker att livet är lite ruggigt och som fryser. Tillsammans hjälper vi varandra när livet känns svårt och uppmuntrar varandra att hålla
fast vid hoppet om Guds eviga sommar. Du är välkommen med!
Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum

Ordförarens sida
Bäste equmen!
Här kommer höstens programblad med mycket matnyttigt innehåll.
Vi har fått gjädjen att hälsa en ”ny” pastor till tjänst, Björn Hald som de
flesta av oss känner sedan tidigare. Björn har gjort sig känd för en rak
och enkel bibelförkunnelse och vi kan se fram emot flera gudstjänster
under hösten.
Under en helg i augusti genofördes årets hajk på Kullaberg med pilgrim
som tema, hajken blev mycket lyckad med flera samlingar som väckte
deltagrnas intresse och vilja att gå i Jesufotspår.Temat Pilgrim kommer
barngrupperna att jobba vidare med under hela hösten på sina olika
samlingar.
Ta gärna med vårt barnarbete i era förböner. vi är i stort behov av nya
ledare i de olika grupperna, är du intresserad så ta kontokt med någon
av oss ledare.
Jag har sagt det förut men det tål att upprepas, vi har mycket att tacka
Gud för, vi har mycket resurser i vår församling och många villiga händer som låter sig brukas av Gud.
Vi kommer under hösten att försöka lägga lite mer fokus på just församlingen, olika funktioner och grenar.
Studiecirklar mm kommer att få vila under hösten och istället kommer
det bli mer av gudstjänstliv med inslag av mer utåtriktade program.
Bjud gärna med vänner och bekanta till dessa samlingar.
Guds frid och väl mött!
David Hallespjut
Ordf i Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum

Välkomna till
September
6 söndag 18.00
13 söndag 16.00
14 måndag 18.30
27 söndag 16.00
				
28 måndag 18.30

Bön
Besök av Sofia från Plan, se s.6
Hjälp oss Hjälpa
Gudstjänst med Barnvälsignelse
Björn Hald
Hjälp oss Hjälpa

Oktober
4 söndag 18.00 Bön
11 söndag 11.00 Gudsjänst i Husaby kyrka
				
Svenska kyrkan, Husaby församling
			
12.30 Höstbuffé, se s.12
12 måndag 18.30 Hjälp oss Hjälpa
13 tisdag
17.30 Familjekväll
				
Björn Hald
				Lättare kvällsmat
18 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
				Barnsamling
25 söndag 18.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
26 måndag 18.30 Hjälp oss Hjälpa

				
				

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

höstens samlingar
November
8 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
				Nattvard
				Barnsamling
9 måndag 18.30 Hjälp oss Hjälpa
15 söndag 18.00 Bön
23 måndag 18.30 Hjälp oss Hjälpa
24 tisdag
17.30 Gudstjänstverkstad
29 söndag 10.00 Gudstjänst
				
Björn Hald
				Barnsamling
			
18.00 Gudstjänst
				
Husaby kyrka

December
6 söndag

18.00

Bön

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

En kväll om Plan

Plan är en internationell barnrättsorganisation med verksamhet i fler
än 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi bedriver långsiktiga
utvecklingsprogram för att stärka barns rättigheter och genomför humanitära insatser för att stärka och skydda barns rättigheter före, under och
efter en kris eller en katastrof. Våra nära 9 000 medarbetare, varav 90
procent är lokal personal, är en respekterad del av samhället där verksamheten genomförs och har god lokal kännedom.
Som barnrättsorganisation är det Plans
uppgift att barnen
inte glöms bort i
katastrofsituationer.
Vi skapar trygga
platser dit barnen
kan komma och få
stöd och skyddas
från övergrepp. Vi
jobbar även för att
barnen snabbt ska
komma tillbaka till ett så normalt vardagsliv som möjligt. Det kan handla om att sätta upp provisoriska skolor och även mötesplatser där barn
kan leka med varandra. Plan arbetar även förebyggande för att minska
fattigas utsatthet i samband med naturhändelser, bland annat genom att
kartlägga risker tillsammans med barn och deras familjer och på så sätt
minska skadeverkningarna av katastrofer i deras samhällen.
Sofia Gustafsson är Humanitär Programsamordnare på Plan Sverige
och har under de senaste åren arbetat med projekt gällande bland annat
tyfonen Haiyan i Filippinerna, Ebola-epidemin i Västafrika och jordbävningen i Nepal. Med utgångspunkt från erfarenheter och möten
med barn under fältresor kommer Sofia att berätta om barns situation i
katastrofkontexter samt hur organisationen arbetar före, under och efter
en katastrof för att på bästa sätt stärka barns rättigheter.

Välkommen att lyssna 13/9 16.00

Hajk på Kulleberg
21-23 augusti

Kompis

Juniorer

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

September
8
15
22
29

tisd
tisd
tisd
tisd

Tovning. Drop in från 16.30. Husaby Församlingshem
Täljning. Vindskydden, Göttorp. (Ta med kniv om du har)
Pinnbröd. Vindskydden, Göttorp
Vandring. Samling vid tusenårsaltaret. Avslut vid Vindskydden.

Oktober
6 tisd
13 tisd
20 tisd
27		

Bakning. Husaby Församlingshem
17.30 Familjekväll med fika. Skälvums missionshus
Lekkväll. Husaby Församlingshem
Lovvecka, ingen verksamhet

November
3
10
17
24

tisd
tisd
tisd
tisd

29 sönd

Ljustillverkning. Husaby Församlingshem
Mörkervandring. Samling vid Vindskydden, Göttorp
Pyssel. Husaby Församlingshem
Gudstjänstverkstad inför 29/11. Drop in 17.30-20.00.
Skälvums missionshus. Smörgås.
18.00 Adventsgudstjänst. Husaby Kyrka

December
1 tisd
8 tisd
12 lörd

Luciaövning/Pyssel. Husaby församlingshem
Luciaövning. Skälvums missionshus
16.00 Luciafirande. Skälvums missionshus

Korsdrag

(Åk 5-8)
Fredagar 16.00-18.00 i Skälvums missionshus om inget annat står

September
8 tisd
18 fred

Tovning.Drop in från 16.30. Husaby Församlingshem

Oktober
2 fred
13 tisd
16 fred

17.30 Familjekväll med fika. Skälvums missionshus

November
13 fred
24 tisd

27 fred
29 sönd

Gudstjänstverkstad inför 29/11. Drop in 17.30-20.00.
Skälvums missionshus. Smörgås.
18.00 Adventsgudstjänst. Husaby Kyrka

December
1
8
11
12

tisd
tisd
fred?
lörd

Luciaövning/Pyssel. Husaby församlingshem
Luciaövning. Skälvums missionshus

16.00 Luciafirande. Skälvums missionshus

Kyrkis

(0-6 År)
Träffas tisdagar i Husaby församlingshem för sång, lek och fika.
Drop infrån 16.30. Sångstund börjar 17.00.

Tider utöver vanliga tisdagar:
8/9		
13/10
27/10
24/11
			
29/11
12/12

Tovning.Drop in från 16.30. Husaby Församlingshem
17.30 Familjekväll med fika. Skälvums missionshus
Lovvecka, ingen verksamhet
Gudstjänstverkstad inför 29/11. Drop in 17.30-20.00.
Skälvums missionshus. Smörgås.
18.00 Adventsgudstjänst. Husaby Kyrka
16.00 Luciafirande. Skälvums missionshus

”Hjälp oss Hjälpa”

Vi fortsätter vårt hjälparbete till Kongo-Brazzaville.
Vi träffas 31 augusti, 14 och 28 september, 12 och 26 oktober samt 9 och 23 november 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
PASTOR:

Björn Hald
Tel. 070-646 80 05

SÅNG & MUSIK:

ORDFÖRANDE:
David Hallespjut
Tel. 0511-520 21

KASSÖR:

Mattias Frick 0511-574 62
Solveig Sundström 070-671 11 18

Mattias Frick
Tel. 0511-574 62

Uthyrning:

HJÄLP OSS HJÄLPA:

Solveig Sundström
Tel. 070-671 11 18

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

Kyrkis:

Susanne Fredriksson
0511-34 30 18

Lotta Hallespjut
Tel. 0511-520 21
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

Höstbuffé
Ta med hela familjen och kom till gudstjänst i
Husaby kyrka 11 oktober kl. 11,00.
Efter gudstjänsten är alla välkomna till vårt dukade
bord i Skälvums missionshus kl.12.30-15.30
					
					
					
					
					
					
			
					

* Buffé
Vuxna: 70:10-18 år: 50:Familj: max 200:* Lotterier			
* Underhållning

					

Skriv ditt namn på en lapp när du betalat och få chansen
att vinna en delikatesshink.

