,,

SKÅREKYRKAN

FÖRSAMLINGSBLAD MARS - APRIL 2019
Om det ändå skall skrytas vill jag skryta med min svaghet. Vår herre Jesu Gud
och fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.”2 Kor 11:30-31

Ibland utmanas man så att man växer. Det är nyttigt och bra med lite växtvärk ibland.
Att göra något som gör en rikare, mer öppensinnad och faktiskt bidrar till en härligt,
utökad självkänsla. Men ibland utmanas vi så vi får panik. Man kanske till och med
aldrig ser tillbaka på det med lyckligt erfarna ögon utan mest med ont i magen. ”Panic
zone”, kallade vi det i Kongo. När man blev ombedd att predika om tjugo minuter, eller
när man fick ansvar för att leda samlingen på franska. Så var det när jag var auktionist
på marknadsdagen förra året. Nej. Ibland vet man direkt. Det var inget för mig.
Men så finns det ju annat jag gärna gör. Som jag är mer eller
mindre bra på. Äh. Man kan prova, och så kan man växa lite.
Tänkte prova att predika.
Lite växtvärk kommer det innebära. Och jag minns ju hur ont
det gjorde när jag var liten och det värkte så i smalbenen.
Men så blev jag ju så lång och ståtlig också.
Maria Lidén, ungdomsledare

KURDISK-SVENSK FEST

Lördagen den 13 april kl.18.00 i Skårekyrkan blir det fest med plockmat från
båda länderna, musikunderhållning av
bl.a. Tobias Kjerstadius, kurdisk dans
och information om och insamling till
Gashbin – the Blue House Project. Festen arrangeras av Ehsan Mussa, Torbjörn Kjerstadius och vänner.
OBS! ÄNDRAT DATUM!

BLI ANDELSÄGARE!

Skårekyrkan planerar att sätta upp solpaneler på taket för att få en miljövänlig el
i framtiden. Tanken är 48 paneler, förutsatt att vi får dem sponsrade. Varje panel
kostar 2 800 kr.
Vill du vara med?
Skriv upp dig på lista i kyrkan eller swisha 2 800 kr på 123 540 61 52 och skriv
”solpanel”.

MARS
01 18:30 Världsböndagen
		
Ekumenisk gudstjänst i 		
		
Frälsningsarmén (Rudsvägen
		
26, Karlstad). Värdland i år är
		
Slovenien och temat är
		
”Välkomna, allt är färdigt”.
		
02 08:00 Retreatdag, se notis		
		
03 11:00 Gudstjänst
		
Anna Bengtsson
		 Cathrine&Robert
		
Kärlekens väg
13:00 Andakt på Källan
04 19:00 Pysselcafé
		
Ta med eget fikabröd
09 11:00 Equmenia Skårekyrkans 		
		 årsmöte
18:00 Kurdisk-svensk fest, se notis
10 10:00 Församlingens årsmöte
		
Årsmötet fortsätter efter guds		
tjänst och kyrkfika
11:00
		
		
		

Gudstjänst med nattvard
Anders Persson
Kicki Spång
Prövningens stund

13 21:00 Completorium-kvällsbön
14 14:00
		
		
		
		
		

Dagledigträff
”Märkta av Kongo”
Rasmus Andersson och Maria
Lidén berättar om sina upplevelser under Apg 29.
Ta med eget fikabröd

16 10:00 Familjescout, se notis
17 11:00
		
		
		
		
		
		

Gudstjänst
Maja Floberg
Ove Fhager
Den kämpande tron
Equmeniakyrkans Bön- och
offerdag för pastors- och diakonutbildningen

19 19:00 Körövning i Församlings		
hemmet inför ekumeniska
		
gudstjänsten 31/3

24 11:00 Gudstjänst
		
Maria Lidén
		 Guds mäktiga verk
25 19:00 Pysselcafé
26 19:00 Körövning i Församlings		
hemmet inför ekumeniska
		
gudstjänsten 31/3
27 21:00 Completorium-kvällsbön
29 17:30 Tacokväll
		
anmälan onsd innan
30 15:00 ”Djup tid och tunna ställen”
		
Om vår tids andlighet och 		
		
livets genomskinlighet
		
Are Norrhava föreläser i		
		
Grava Sockenstuga.
		 Fika
18:00 Helgsmålsbön i Grava kyrka
31 10:00 Körövning
		
11:00 Ekumenisk gudstjänst
		
Are Norrhava
		
Ekumenisk kör
		 Livets bröd

APRIL
07 11:00 Gudstjänst med nattvard
		
Ulf Sandén
		
Anna Haag och
		
Rakel Lindqvist-Rosengren
		 Försonaren
		
13:00 Andakt på Källan
11 14:00 Dagledigträff ”Trafikvett”
		
Lennart Ljunggren
		
Ta med eget fikabröd
13 10:00 Familjescout, se notis
14 11:00 Gudstjänst			
		
Anna Bengtsson			
		 Vägen till korset
15 19:00 Pysselcafé
		
Ta med eget fikabröd
18 19:00
		
		
		

Getsemaneandakt
Enkel förtäring och nattvard
delas sittandes vid gemensamt
bord

19 11:00
		
		
		
		

Långfredagsgudstjänst
Anna Bengtsson
Alicia Almer och
Torbjörn Strand
Korset

21 11:00 Påskdagsgudstjänst
		
Anders Persson
		 Kristus är uppstånden
24 21:00 Completorium-kvällsbön
25 14:00 Symöte
		 Ta med eget fikabröd
26 17:30 Tacokväll
		
anmälan onsd innan
28 11:00
		
		
		
		
		
		

Gudstjänst			
Anna Bengtsson
Markus Andersson		
Påskens vittnen
Bön- och offerdag för 		
Equmeniakyrkans nationella
arbete

RETREATDAG

Lördag 2/3 kl. 8:00-16:00 finns det möjlighet att pröva på en tyst retreatdag
i Skårekyrkan. Vi inleder dagen med
nattvard och sedan följer vi Tidegärdens
bönerytm. Fika på förmiddagen, lunch,
samt fika på eftermiddagen ingår. Det
kommer finnas möjlighet till avskildhet,
promenad och enskilt samtal.
Bra att ta med är Bibel, anteckningsbok,
inneskor.
Ingen kostnad för denna dag men ge gärna en frivillig gåva till församlingens arbete.
Anmälan senast 27/2, max 12 pers.
anna.bengtsson@skarekyrkan.se

KLIMATFASTA

Under fastetiden inför påsken 2019 går
Equmeniakyrkan in
i en klimatfasta. Den
inleds på Askonsdagen, 6 mars, och
pågår fram till påskafton 20 april.
I MIR-gruppen har vi diskuterat att det
vid serveringstillfällena ofta hälls ut kaffe och det är dåligt för både miljö och
ekonomi.
För att minska slöseriet föreslår vi att att
man mer noga försöker anpassa mängden
kaffe som bryggs till hur många kyrkbesökare det är just den söndagen. Skriv
upp hur många kannor som bryggs och
hur många som stannar och fikar. Fundera på hur man kan bättre kan anpassa
mängden, behöver det vara en kanna på
varje bord, kan man ta med sig kaffet när
man går till bordet? Kanske brygga en
kanna mindre än en extra, det går trots
allt ganska snabbt att brygga en kanna.
Det görs redan idag men kan fler ta med
sig överblivet kaffe hem? Kanske i egen
termos?
Det finns säkert flera sätt att minska svinnet men det här är i stora drag det vi diskuterade i MIR-gruppen och respektive
serveringsgrupp kan försöka tänka ut förbättringsförslag.

TRÄDGÅRDSFEST

Lördag 11/5 kl. 10.00-13.00 blir det
Trädgårdsfest. Mer info i nästa blad.

Adress: Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad Exp tel/svar: 054-53 12 81
Hemsida: www.skarekyrkan.se
Pastor och församlingsföreståndare
Anna Bengtsson Mobil: 073-912 00 26
Epost: anna.bengtsson@skarekyrkan.se
Pastor 25% (vikariat)
Anders Persson Mobil: 070-821 62 12
Epost:anders@livskonst.nu
Lokalbokningar
Görs via lokalbokning@skarekyrkan.se
Meddela datum, tid, i vilket syfte du vill hyra.
Du får besked inom en vecka.
Ordförande
Anna-Carin Cléve Tel: 070-254 64 62
Epost: annacarin.cleve@gmail.com
Skårekyrkans Swish
123 540 61 52
Byggkonto
Bankgiro: 460-8493
Minnesfondens kontaktpersoner
Hjördis Larsson tel: 054-53 14 83
Kitty Jonsson tel: 054-53 08 82
Boltziushemmets kontaktperson
Tel: 072-731 23 69
Församling/Minnesfond
Bankgiro: 5597-0362

FÖRSAMLINGSBOKEN
Nya medllemmar
Jonatan Cléve
Tage Gantelius
Barnvälsignelse
Oliver Nilsson, son till Laura Smith
och Andreas Nilsson
Till vila
Anna Carlsson

Ungdomsledare
Maria Lidén Mobil: 072-341 85 30
Epost: maria.liden@skarekyrkan.se
Ordförande
Ludwig Almer Mobil: 070-714 85 68
Epost: ludwig.almer@outlook.com
Bankgiro equmenia Skårekyrkan
541-0170
equmenia Skårekyrkans Swish
123 550 28 77

FAMILJESCOUT

Nu har vi startat familjescout. Vi träffas på Solliden lördagarna 16/3, 13/4
och 18/5 kl 10.00 - 13.00. Till familjescout är alla åldrar och familjekonstellationer varmt väl
komna. Konceptet
bygger på upplevelser barn och vuxen
tillsammans.
Vi är på Solliden och leker, får upp
drag, grillar och har andakt. Var och
en tar med sin egen lunch som går att
grilla och så gör vi något gemensamt
som pinnbröd, skrabbelucker eller en
smarrig efterrätt.
Vi finns på Facebook och Instagram
som ”Familjescout Skårekyrkan”.

TGIS!

Under våren har Equmenia börjat forma ”TGIS – Thank God It’s Sunday”.
En förlängning på tonårsaktiviteten
TGIF på fredagskvällarna. Detta ska
uppmuntra unga till gudstjänst och till
upptäckten av en större gemenskap.
TGIS är 17/2, 17/3, 24/3, 21/4, 19/5.

Ansvarig utgivare: Anna-Carin Cléve, församlingens ordförande

