
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kafé och Öppen kyrka  

Start 9 september 

Varje torsdag kl. 9.30–11.30 

Kyrkan är öppen för alla som vill komma in 

och prata, fika eller ha en enskild andakt. 

 
Öppna Förskolan 
Start 7 september 

Tisdagar kl. 13.00–16.00  
och fredagar kl. 10.00-12.00 

Vi har kortare tid på fredagar pga. att vi 
kommer hålla till ute. Detta gäller september 

i första hand.  
 
 

 
 
 
 
 

Expeditionens öppettider 
Tisdag, torsdag och fredag hittar du mig 

oftast i kyrkan, plus de söndagar jag predikar. 
På telefon och sociala medier kan jag nås de 
flesta dagarna. Hör av dig ifall du funderar på 
något eller behöver någon att samtala med. 

Hälsningar Monica 
 

    

I samverkan med:  
 

 
 

Equmeniakyrkan Molkom 

Stationsgatan 6, 655 60 Molkom 
www.equmeniakyrkan.se/molkom/ 
Facebook: Equmeniakyrkan Molkom 
och Öppna förskolan i 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, 0703-19 17 40 
Plusgiro 26 3113-3 
Minska gärna kontanthanter-
ingen genom att sätta in din gåva 
på församlingens plusgiro. 
 
 
 
Församlingens arbete kretsar 
kring gudstjänsten som en källa 
för kraft, tro och gemenskap.  
 
 

 
Blomsterfonden 

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

 
 

Församlingsblad 

          september-november 2021 

 

 

 

 

Omslagsbilden, foto: Monica T Hjelm 

När din lilla båt har legat så länge för ankar i 

hamnen att du börjar få för dig att den är ett 

hus, när din lilla båt börjar skjuta rötter i 

gyttjan vid kajen, då är det dags att styra ut! 

Till varje pris måste du rädda båtens seglarsjäl 

och din egen pilgrimssjäl.  

Dom Helder Camara 



  Corona-tider 
Vi vill tänka positivt och vi hoppas 
att kunna genomföra det 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 verksamhet. 

   

 

 

 

 

SEPTEMBER 
 5 sön 11.00 Gudstjänst, årshögtid, kyrklunch och årsmöte 
   Monica Thorängen Hjelm, Thomas Forsberg mfl.  
 7 tis 13.00 Öppna förskolan startar 
 9 tor 9.30 Öppen kyrka,  
12 sön 11.00 Gudstjänst, Lisbet Fredriksson, Anna Eskilsson 
16 tor 9.30 Öppen kyrka 
19 sön 11.00 Gudstjänst, Monica T Hjelm, Per-Inge Olsson, födelsedagsfest 
23 tor 9.30 Öppen kyrka 
26 sön 11.00 Gudstjänst, Erland Jerresand, Fredrik Strömner 
30 tor 9.30 Öppen kyrka 
 

OKTOBER                            
 3 sön 11.00 Gudstjänst, Monica Thorängen Hjelm, Annika Stenson,                          
 7 tor 9.30 Öppen kyrka 
10 sön 11.00 Gudstjänst, Lisbet Fredriksson,Thomas Forsberg 
14 tor 9.30 Öppen kyrka 
17 sön 11.00 Gudstjänst, Monica Thorängen Hjelm, Annika Stenson  
21 tor 9.30 Öppen kyrka 
24 sön 11.00 Gudstjänst, Julia Strömner, Per-Inge Olsson 
28 tor 9.30 Öppen kyrka  
31 sön 11.00  Gudstjänst, Monica Thorängen Hjelm, Annika Stenson 
                                                                                                                                   

 NOVEMBER 
 4 tor 9.30 Öppen kyrka 
OBS! 6 lör 11.00 Gudstjänst, Lisbet Fredriksson, Thomas Forsberg 
11 tor 9.30 Öppen kyrka 
14 sön 11.00 Gudstjänst, Monica Thorängen Hjelm, Anna Eskilsson  
18 tor 9.30 Öppen kyrka 
21 sön 11.00 Gudstjänst, Erland Jerresand, Fredrik Strömner 
25 tor 9.30 Öppen kyrka 
28 sön 11.00 Gudstjänst, Monica T Hjelm, Per-Inge Olsson, födelsedagsfest 
 

DECEMBER 
3 tor 9.30 Öppen kyrka 
5 sön 11.00 Gudstjänst, Lisbet Fredriksson, Annika Stenson       
 

Varje söndag räknar vi med att ha fika efter gudstjänsten 
 
                            

 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens  

Pågår mellan den19-26 september. Den sker 

digitalt. Här kommer alla viktiga beslut att tas 

och motioner behandlas. Här kommer 

diakoner och pastorer ordineras mm. Även om 

man inte är ombud så kan man vara med 

digitalt. Vill du veta mer så gå in på 

Equmeninakyrkans hemsida: 

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonf

erens/ 

En bön för dig, Molkom och hela världen 

 

Gud, du som håller hela världen i din hand, du har även omsorg om mig, 

Molkom och Nyedsbygden.  Du har omsorg om varje liten och stor män-

niska som finns här. Det är stort! Du har omsorg om hela skapelsen och 

dess årstider, när den växlar i form och färg. Allt detta får vi vara en del 

av och vara med och förändra och bli förändrade. 

 

Tack Jesus att vi får vara med och forma ditt rike här på jorden.  

Tack för att du vill vara centrum i våra liv och att vi får vara del av en 

kyrka i centrum. Tack för den kärlek vi får av dig. Hjälp oss att sprida den 

kärleken vidare till våra medmänniskor. Vägled oss och gör oss lyhörda så 

att vi hittar vägar ut i samhället till alla de människor som behöver dig. 

Herre, vi ber att folk skall börja längta efter dig och se värdet av den gem-

enskap som församlingen är, våra gudstjänster, våra samlingsplatser. Allt 

detta som smakar du och som andas du. 

 

Ja kom du heliga Ande med din kärlek och ge oss kraft, mod, inspiration 

och nya människor som ger oss energi att fortsätta ditt verk här i Molkom. 

Ja, kom du heliga Ande, för för dig är ingenting omöjligt. Tack för att du 

älskar och älskar och älskar oss om igen. 

Amen 
 


