
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Torsdagskafé och 

Öppen kyrka  

Start: 2 september 

Varje torsdag kl. 9.30–11.30 

Det serveras kaffe med dopp. Kyrksalen är 

öppen för alla som vill, för en enskild andakt. 

 

Öppna Förskolan 
Start: 8 september 

Tisdagar kl. 13.00–16.00  
och fredagar kl. 9.00-12.00 

 

Bönegruppen  
Start: 8 september 

Tisdagar kl. 10.00 i andaktsrummet 
 

Svenska kyrkans Sopplunch 

 Start: se kommande info 
Varannan tisdag kl. 12.00  

 Jämna veckor 
 

Expeditionens öppettider 
Tisdag, torsdag och fredag hittar du mig oft-
ast i kyrkan, plus de söndagar som jag predi-
kar. På telefon kan jag nås de flesta dagarna. 
Hör av dig ifall du funderar på något eller be-

höver någon att samtala med.  
Hälsningar Monica 

 

    

  I samverkan med:   
 

 

Equmeniakyrkan Molkom 

Stationsgatan 6, 655 60 Molkom 
0703-29 23 87 
www.equmeniakyrkan.se/molkom 
Facebook: Equmeniakyrkan Molkom 

och Öppna i förskolan Molkom 

 
Föreståndare och diakon  
Monica Thorängen Hjelm 
0703-29 23 87 
monica.t.hjelm@gmail.com 
Vice ordförande  
Thomas Forsberg, 0705-71 17 07 
Kassör  
Bertil Pettersson, 0553-414 79 
Församlingens plusgiro 
26 3113-3 
Minska gärna kontanthanteringen. 
Sätt in din gåva på församlingens 
plusgiro. 
 
Församlingens arbete kretsar kring 
gudstjänsten som en källa för 
kraft, tro och gemenskap. Före 
varje gudstjänst finns tillfälle till 
bön i andaktsrummet kl 10.30 

 
Blomsterfonden 

Anna Eskilsson & Annika Stenson 
tel. 0702-44 34 01  
Bankgiro 694-5364 
Du behöver ringa och lämna din 
gåva fyra dagar innan begrav-
ningen. Vi skickar ett gåvoblad 
med din hälsning till den adress du 
anger. 
 
 

Församlingsblad

juni - augusti 2020 
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Kan man hitta ro mitt i kaoset. Är det kanske så att kaos är granne med Gud? 
 

Så här uttrycker sig Margareta Melin i en dikt:   

 

Kom till din ro, min själ  Mitt i ditt kaos finns ro 
kom hem till dig själv  en källa av ljus 
till ditt innersta rum  en förblivande frid. 
din heliga mitt.  Där väntar dig Gud 
 
Ingela Öhman som är Diakon i Equmeniakyrkan Väse har skrivit flera sånger 
nu under Coronatiden, här är en av dem: 
  

Solens strålar värmer, från en himmel som är blå,  
fågelkvitter och sång förgyller min dag. 
Andas in andas ut, hitta balansen i dig.    

  

Trädens knoppar brister, målar allt i grönt.  
Naturens skönhet är balsam för min själ.  
Andas in andas ut, hitta balansen i dig.  

   

 Bäckens klara vatten talar om att du,  
är källan av liv som flödar inom mig. 
Andas in andas ut, hitta balansen i dig.  

 
 

Mitt i allt detta annorlunda och svåra som vi nu befinner oss i så hoppas jag 
att du ändå får hitta en ro i själen. Vi får ta hjälp av varandra, naturen och 
den Gud som vill bära oss. Med det så önskar jag dig en go sommar och att 
vi ses igen, till en friskare höst.  
                              Gud välsigne dig! 

 

JUNI 

  7 sön 11.00 Gudstjänst Johan Paulsson, Annika Stenson.  
14 sön 11.00 Gudstjänst Monica T Hjelm, Thomas Forsberg 
21 sön 11.00 OBS! Ingen gudstjänst denna söndag 
28 sön 11.00 Nattvardsgudstjänst Monica T Hjelm, Fredrik Strömner 
  

                             

JULI 

  5 sön 11.00 OBS! Ingen gudstjänst denna söndag  
12 sön 11.00 Gudstjänst Erland Jerresand, Fredrik Strömner 
19 sön 11.00 OBS! Ingen gudstjänst denna söndag  
26 sön 11.00 Gudstjänst Anna Eskilsson  
 
                               

AUGUSTI 

 2 sön 11.00 Gudstjänst Sara Flodqvist, Fredrik Strömner 
 9 sön 11.00 Gudstjänst Monica T Hjelm, Per-Inge Olsson 
12 ons 19.00 Glasscafé David & Sara Åström 
16 sön 11.00 Gudstjänst, Erland Jerresand, Thomas Forsberg 
19 ons 19.00 Glasskafé Agnarsson & Sjöquist 
23 sön 11.00 Gudstjänst Monica T Hjelm, Anna Eskilsson 
26 ons 19.00 Glasskafé Goba gospel 
30 sön 11.00 Gudstjänst Johan Paulsson, Annika Stenson 

 

 

Vi återkommer senare med information  

om fika efter gudstjänsterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasskaféer onsdagar kl 19.00 
Vi bjuder in till tre fina kvällar med varierande musikstilar. 
Kom, lyssna och var med! Vid alla tre tillfällena kommer  
vi att samla in pengar till Barnsamariten.  
 
12 augusti         David och Sara Åström sjunger för oss och med oss 
19 augusti         Agnarsson & Sjöquist bjuder in till finstämt 
26 augusti         Goba gospel fyller kyrkan med gospel och glädje 

 

        
 

 

 

 

 

 

ton. Inträde 100:-  

 7/10 kl 11.00    Namnbytesgudstjänst, Pastor, kommunalrådet och 
folkbildaren Per-Inge Lidén, medverkar och sång- 
gruppen Vocalis  

10/11 kl 18.00   Fredrik Strömner visar bilder och berättar från sin livs 
resa. Han var ute i tre månader och besökte Australien,  
Nya Zeeland, Fiji12 kl 18.00    Adventskonsert med Ing-
ela Öhman och kören Tonika  
från Väse                                                                       

Corona-tider 
Vi vill tänka positivt och vi hoppas att kunna genomföra 
det program som vi har planerat. Förändringar kan ske 
pga. av de rådande omständigheter som vi befinner oss i. 
Följ information på sociala medier och anslagstavlor om 
hur det blir med programmet. 

 


