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Till alla frikyrkoförsamlingar, vänner och kårer i Dalarna

Vi är nu inne i adventstiden då ljusen och stjärnorna tänds i
alla fönster.
Ljuset ger oss hopp i en annorlunda tid. Herren är densamme
igår, idag och i evighet.
Den 18 oktober hölls en installations- och förbönsstund för vår nya sjukhuspastor
Lars-Gunnar Skogar i Nybrokyrkan i Falun.
SDFs styrelse representerades av undertecknad och Bertil Hansson (v.ordf.).
Deltog gjorde också kollegor från sjukhuskyrkan i Falun. Det blev en fin stund.
Det känns fint och bra att ha Lars-Gunnar Skogar på plats både i Falun och i Säter.
En hälsning och presentation av honom själv finns med i detta utskick, se nedan.
Vi är också tacksamma för den värdefulla insats Magnus Davidsson har gjort som
vikarie i sjukhuskyrkan i Falun under närmare ett år.
Tack för det stöd ni ger ekonomiskt, genom böner och spridning av kunskap om
Sjukhuskyrkan och dess arbete.
Sjukhuskyrkans bankgiro:

5117-1718

Till sist önskas en
God Jul och ett Gott Nytt År!

För styrelsen Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd
Inga-Lena Fredrixon
Ordförande

Hej!
Jag heter Lars-Gunnar Skogar och är 63 år.
Jag har varit pastor i 33 år och jobbat i
församling i 42 år.
Jag föddes i Hallstahammar och hade min
barndom i Östersund och min ungdomstid i
Helsingborg. Jag är ett pastorsbarn, därav de
många flyttarna.
Själv har jag flyttat en hel del. Jag har haft
pastorstjänster i Bjursås och Grycksbo,
Örnsköldsvik, Örebro och Uppsala.
Jag har under många år arbetat inom Kriminalvården som häktes och fängelsepastor. Varit ansvarig för den andliga vården i Kriminalvården, varit ansvarig för
retreatverksamheten ”Klostret” på Kumla-anstalten.
Nu har jag fått tjänsten som sjukhuspastor på Falu lasarett och på Säters
sjukhus. Det känns som ett inspirerande och viktigt uppdrag. Att få tjäna
människor i svåra och tyngande situationer. Särskilt under den svåra tid som vi
har just nu med Corona.
I mitt uppdrag ligger också att ha kontakt med medlemsförsamlingarna i
Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd (SDF). Tanken är att jag ska komma ut och
berätta om arbetet i Sjukhuskyrkan hos er och jag kommer gärna ut och
predikar också. Detta är tyvärr inte möjligt just nu, men i framtiden kommer jag
gärna.
Kom ihåg oss i era förböner och med era gåvor. Just nu är vårt arbete i
Sjukhuskyrkan extra viktigt med tanke på den pandemi vi har.
Lars-Gunnar Skogar
Ni når mig på:
Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd
Lars-Gunnar Skogar
Falu lasarett
791 82 Falun
Tel:

023 - 49 28 57
072 - 143 26 13

e-post:

larsgunnar.skogar@regiondalarna.se

