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FÖRSAMLINGSBLAD MAJ - JUNI 2019
Möten är en rikedom. Det är i möten vi växer och mognar som människor. I
möten med varandra och i möten med Gud.

För åtta år sedan mötte jag Skårekyrkan. De första mötena var spännande, glädjande,
utmanande och med viss vånda. De första mötena ledde till att det blev många fler.
Möten av olika karaktär och form. Ibland med många, ibland med färre. Andra gånger
mellan två, en del gånger bara med Gud.
Jag är så tacksam för alla möten jag fått göra med er under de här åren. Med livet
och tron i centrum. I glädje och tacksamhet. I bön och samtal. Att bli inbjuden och få
vandra en liten bit tillsammans med människor på deras livsväg, är bland det vackraste jag vet.
Tack för att ni har mött mig. I mötet med er har jag växt och mognat som människa. I
mötet med er blev jag pastor. Det kommer jag för alltid vara tacksam över. Skårekyrkan kommer alltid ha en särskild plats i mitt hjärta!
Med detta vill jag säga tack för de här åtta åren. Med bön och hopp om att vi ska få
göra många möten med varandra och Gud framöver.
/Anna Bengtsson

SOLLIDEN!
SOMMARKVÄLLAR!

MIDSOMMARFIRANDE

Välkomna till några riktigt härliga sommarkvällar
på Solliden, där vi umgås tillsammans kring eld,
kanoter och finurliga lekar i trä! Tisdagarna 25/6
och 2/7 finns det kiosk med korv och hamburgare
att köpa för grillning. Från kl 18.00

21 juni med start kl 15.00 blir det
som vanligt traditionellt midsommarfirande på Solliden med dans
runt midsommarstången, chokladhjul, försäljning och café.

GUDSTJÄNST Söndagar, 2/6-11/8, är det gudstjänst på Solliden 10.00.

MAJ
01 09:30 Städdag på Solliden
		
Ta med kratta, handskar, fika
		
och ett glatt humör, så gör vi
		
Solliden fint inför sommaren.
		
05 11:00 Gudstjänst
		
Ebbe Sundström
		
Ulrika Nilsson Lidström, 		
		
Ingbritt Zaars och
		
Anki Löfwenhamn
		
Den gode herden
13:00 Andakt på Källan
06 19:00 Pysselcafé
		
Ta med eget fikabröd
07 18:00 Scoutgudstjänst med märkes		
utdelning på Solliden
08 21:00 Completorium-kvällsbön
11 10:00 Trädgårdsfest
19:00 Konsert med Per-Erik Hallin
12 11:00
		
		
		

Gudstjänst med nattvard
Anders Persson
Maria Lidén
Vägen till livet

14 18:00 Fixarkväll på Solliden
18 10:00 Familjescout
19 11:00
		
		
		

Gudstjänst
Maria Lidén
Cathrine & Robert Magnusson
Att växa i tro

24 11:00 Gudstjänst
		
Maria Lidén
		 Guds mäktiga verk
22 21:00 Completorium-kvällsbön
23 18:00 Trygga möten. En kurs för alla
		
ledare i vår verksamhet.
26 11:00 Konfirmationsgudstjänst i 		
		 Tingvallakyrkan
30		
		
		
		
		

Dagsutflykt till Jäverön. Det
blir vandring, andakt och bad
för den modige. Ta med egen
matsäck för hela dagen.
Mer info kommer

JUNI
02 10:00
		
		
		
		

Gudstjänst på Solliden
Familjerna Forsman,
Abrahamsson och Persson
ansvarar för gudstjänsten
Hjälparen kommer

13:00 Andakt på Källan
05 21:00 Completorium-kvällsbön i
		 Skårekyrkan
09 10:00
		
		
		
		

Gudstjänst med nattvard på
Solliden
Avskedspredikan Anna
Bengtsson, se notis nedan.		
Den heliga Anden

15 19:00 Konsert med Gson i 		
		 Skårekyrkan
16 10:00 Gudstjänst på Solliden
		
Robert Magnusson
		
Gud-Fader, Son och Ande
19 21:00 Completorium-kvällsbön i
		 Skårekyrkan
21 15:00 Midsommarfirande på
		 Solliden
23 10:00 Gudstjänst på Solliden
		
Anders Persson
		 Den Högstes profet
25 18:00
		
		
		
		
		

Sommarkväll på Solliden
Gemenskapskväll för alla 		
åldrar med möjlighet att pröva
på olika aktiviteter. Korv och
hamburgare kan köpas på plats
för grillning.

30 10:00
		
		
		

Gudstjänst på Solliden
Carl Lagerqvist
Ulrika Gustavsson
Kallelsen till Guds rike

TACK ANNA

Den 9 juni får vi tillfälle att efter gudstjänsten tacka Anna Bengtsson för sin
tid hos oss i Skårekyrkan.
Lunch och tårta!

KONSERT
MED
PER-ERIK
HALLIN
11 maj
kl 19.00 i
Skårekyrkan

Per-Erik Hallin är en svensk pianist, låtskrivare och sångare som hållit igång sedan slutet av 60-talet. Hallin har spelat
och sjungit med internationella artister
som Elvis Presley och Andrae Crouch
samt svenska artister som Carola, Ted
Gärdestad, Ingemar Olsson, Frank Ådahl
m.fl. Per-Erik har också deltagit i melodifestivalen vid två tillfällen med egna låtar och du kan ha hört honom som Kalle
Ankas svenska röst.
Per-Erik har en förmåga att skapa närhet
till sin publik och vi har nu glädjen att få
honom till Skårekyrkan där han kommer
att spela tillsammans med bandet +5, ett
lokalt Karlstadsband som spelar tillbakalutad jazzfusion.
Det blir Per-Erik Hallins egna låtar både
av Per-Erik själv men även tillsammans
med bandet som också kommer spela
jazzfusion-covers.
Biljettpris 180 kr, säljs på plats från kl
18:00.

TRÄDGÅRDSFEST

Lördag 11/5 kl. 10.00-13.00 En härlig
dag med försäljning av växter till både
krukor och rabatter, specialdesignade
trädgårdsstickor, scouthantverk m.m.
Självklart har vi café med en stor kakoch tårtbuffé. Aktiviteter för barnen
med annorlunda fiskdamm och ansiktsmålning.
”Spring för equmenia Skårekyrkan” går
av stapeln kl. 12:30. Mer information
finns på hemsidan.
Dagen till ära invigs våra nya solpaneler.

KONFIRMATION 2019/20

Inför läsåret 19/20 så kommer flera Equmeniaförsamlingar i Karlstadstrakten att
ha gemensam konfirmationsläsning. Vi
som planerat tror att det här kommer att
bli riktigt bra och att det kommer lyfta
konfirmationsarbetet på många olika sätt
i våra församlingar. ”Konfa med friluftsinriktning” är det tema vi valt då det har
fått positiv respons det här konfaåret.
Träffarna blir på söndagar och börjar
med gudstjänst. Sedan blir det lunch och
uteaktiviteter. Mer information finns på
vår hemsida och i kyrkan finns också en
folder.
Har du en blivande konfirmand i din
närhet så tipsa!

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

Ungdomsledare
Maria Lidén Mobil: 072-341 85 30
Epost: maria.liden@skarekyrkan.se

Pastor 25% (vikariat)
Anders Persson Mobil: 070-821 62 12
Epost: anders@livskonst.nu

Ordförande
Jonas Haglund Mobil: 070-310 86 62
Epost: energiaktion@gmail.com

Lokalbokningar
Görs via lokalbokning@skarekyrkan.se
Meddela datum, tid, i vilket syfte du vill hyra.
Du får besked inom en vecka.

Bankgiro equmenia Skårekyrkan
541-0170

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
Döpt och ny medlem
Samuel Abrahamsson
Födda
Ella Tågerud, dotter till Anna och
Petter Tågerud
Karin Wilén, dotter till Evelina
Johansson Wilén och Carl Wilén

equmenia Skårekyrkans Swish
123 550 28 77

SOMMAR OCH LÄGER
Våra barn och ungdomar åker på flera läger under sommaren. Läger som
många gånger har stor betydelse i deras
liv. De utmanar och lär känna sig själva. Lär känna nya vänner. Lär känna
Gud. Många ledare ger av sin tid och
sitt engagemang för att dessa läger ska
bli möjliga. Be för våra barn, ungdomar och ledare och att de får uppleva
fantastiska läger i sommar.
Läger framöver
1-5/5 Konfaläger på Vägsjöfors
15-19/6 Scoutläger Lins på
Ladtjärnstorp
24-29/6 Enter tonårsläger på 		
Vägsjöfors
21-27/7 Prisma equmenias riks-		
scoutläger

Ansvarig utgivare: Anna-Carin Cléve, församlingens ordförande

