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Reflektion
Snart går vi in i allhelgonahelgen. För någon förknippad med
sorg och död, för någon annan en tid då vi med glädje minns de
som inte längre finns bland oss. Men allhelgona har ytterligare ett
tema för oss i kyrkan, alla helgons dag där vi får inspireras av
andra som på ett särskilt tydligt sätt visat vad det innebär att följa
Jesus.
I år har vi som församling fått fundera extra mycket över hur vi
kan följa Jesus mitt under en pandemi. Våra liv har påverkats och
fortsätter att påverkas både som individer och som samhälle.
Många har varit och är rädda att bli allvarligt sjuka. Många har
också blivit sjuka och dött. Vi har all rätt att vara arga och ledsna.
Säg det till Gud om det är vad du känner. Gud kan bära det och
Gud gråter med dig tills gråten gått åt. Samtidigt, mitt i allt detta
tror vi på en helande Gud som gör trasigt till helt. Vi ser det inte
fullt ut än men vi ser också att många har blivit friska. Det får vi
tacka för.
Själv har jag fått en lite underlig start på min tjänst här i
Skårekyrkan. Trots att jag inte hade någon väldigt tydlig bild av
vad det skulle innebära att börja jobba som pastor här i
församlingen så har jag på många sätt fått jobba med helt andra
saker än jag trodde. Det samma gäller församlingen, inte trodde
ni att ni anställde mig för att filma och klippa mängder med
gudstjänster eller för att handla mat åt den som plötsligt inte bör
göra det själv. Det har blivit väldigt annorlunda. Vi har alla fått

lära känna sidor av varandra som vi kanske aldrig skulle gjort
annars. Vi har varit tvungna att utöva vårt lärjungaskap på ett nytt
sätt eftersom världen ser annorlunda ut. Sånt kan vara väldigt
nyttigt. Men det är också otroligt frustrerande att vi fortfarande
inte kan mötas som vi är vana och skulle vilja!
Gud, vi ber att Corona ska försvinna snart och snabbt. Vi ber
att vi snart ska få mötas utan restriktioner om avstånd och
isolering för vissa grupper.
Jesus, gå vid de sjukvårdsanställdas sida som kämpar så hårt.
Sitt med oss när vi jobbar hemma och önskar att vi fick träffa
våra kollegor. Håll vår hand när vi känner oss ensamma och
hjälplösa.
Heliga Ande, kom med kraft och tröst att orka hålla i och
hålla ut. Påminn oss om att hålla fysiskt avstånd men att
samtidigt vara nära, nära varandra genom samtal, bön,
promenader och alla de sätt vi kan vara nära varandra.
Amen

Allhelgonahelgen
Om du besöker Grava
kyrkogård 30/10-1/11 kommer
det finnas kaffe och kaka som
serveras av personer från
Skårekyrkan och Grava
församling.
Grill och Andakt
Många av oss har varit med på
Tacokvällarna i kyrkan som
tyvärr fått pausas under pandemin. För att få träffas och ha
gemenskap kring måltiden kommer vi ha en kväll med Grill och

Andakt på Solliden, 6/11 kl. 17.30. Du tar själv med det du vill
grilla och blir det trångt kring en eld delar vi upp oss på flera
grillplatser.

Vi träffas kl. 19.00-20.30 följande datum:
26/11, 10/12, 21/12 (OBS!
måndag), 14/1, 28/1.

Hej alla nya barn!

Cirkeln är gratis men du betalar
200kr för boken som du får
senast en vecka innan cirkeln
startar. Anmäl dig senast 15/11
till anmalan@skarekyrkan.se.

För att välkomna alla barn som fötts i
församlingen under året bjuder vi nu
in dem, tillsammans med sina
föräldrar till ett litet födelsekalas,
14/11 kl. 10.00. Har du eller vet du ett
barn som fötts under året får du gärna
påminna våra medarbetare så alla får
en personlig inbjudan!
Anmälan till anmalan@skarekyrkan.se
Unga Vuxna
En gång i månaden har vi träff för unga vuxna, från 18 år. Vi
träffas och gör någon aktivitet samt läser Bibeln och pratar om
livet och tron. 14/11 kl. 18.00 – ca 21.00 är det dags igen.
Välkommen!
Bokcirkel – Därför sörjer jorden
26/11 startar en ny bokcirkel i
församlingen. Vi läser tillsammans Peter
Halldorfs senaste bok Därför sörjer jorden.
En bok om klimathotet och Kristushoppet.
Max 7 deltagare i gruppen som leds av
Maja Floberg.

Gudstjänst varje vecka
Från och med första advent
kommer vi åter ha gudstjänst
varje söndag kl. 11.00 i
Skårekyrkan. Kvällsgudstjänst
har vi sista gången 15/11.

Vår pastor, Maja, fick predika hemifrån
via videosamtal på väggen i kyrkan en
söndag pga förkylningssymptom

Internationell insamling – Till
jordens yttersta gräns
1a advent till 31 januari startar Equmeniakyrkans internationella
insamling.
Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är
Guds mission till människorna och Gud vill involvera oss och
arbeta genom oss.
Vår församling fokuserar lite extra på denna insamling på
annandagsgudstjänsten, 26/12, samt på trettondagsfesten, 6/1.
Ljus i mörker - konsert
En konsert till förmån för Equmenia Skårekyrkan. 12e och 13e
december kl. 18.00. Det finns 50 biljetter/konsert.

Biljettbokningen görs till 054-53 12 81 och är öppen 1 och 2/12
kl. 09.30-12.00. Om biljetter finns kvar efter detta bokar du dem
via anmalan@skarekyrkan.se.

direkt till din församling och det arbete som din församling gör
genom Equmeniakyrkan. Det gör det enklare för församlingen att
planera ekonomin.

Tanken var från början att alla som ville skulle få vara med och
bilda en kör som skulle medverka på konserten, men under
rådande omständigheter görs konserten istället på detta vis.

Har du tidigare gett din kyrkoavgift
till en annan församling måste du
själv göra en ny anmälan för att
byta vilken församling pengarna
går till.

För sång och musik står Alicia Almer, Anders Persson, Anna
Haag, Cathrine Magnusson, Ludwig Almer, Rakel Lindqvist
Rosenberg, Robert Magnusson, Stefan Lenberg, Thomas
Thörnquist och Torbjörn Strand.
Nyårsvaka
Vi planerar att ha en nyårsvaka kl. 22.30 - 01.00 i Skårekyrkan
med umgänge, fika, titta på raketer och andakt för att fira in det
nya året.
Kyrkoavgift
1% gör skillnad för din församling.
Kyrkoavgiften är ett bra sätt att ge en gåva till församlingen. Det
innebär att efter ditt medgivande ges 1% från din skattsedel till
Skårekyrkan och
Equmeniakyrkan
nationellt.

TGIF gör många olika aktiviteter, som att se på film!

Genom att göra
ett aktivt val,
senast den 31
oktober, kan du
låta din
kyrkoavgift gå

Anmälan gör du digitalt här, eller
skriver ut denna
anmälningsblankett och skickar på
posten.
När församlingen söker bidrag från
Equmeniakyrkan har vi större
chans att få del av dem om många i
församlingen ger kyrkoavgift.

Pinnbröd är gott!

18/11 10.30

Kalendarium November
21.00
1/11

11.00

18.00
4/11

Gudstjänst. Tema Vårt evighetshopp.
Predikan Maja Floberg, musik Robert
och Cathrine Magnusson
Temagudstjänst med David Lundeteg och
Markus Andersson

10.30

Promenad i Stodeneskogen, samling vid
järnvägsviadukten.

21.00

Completorium - kvällsbön

6/11

17.30

Grill och andakt på Solliden. Tag med
egen matsäck för grillen. (istället för
tacokväll)

8/11

11.00

Gudstjänst på storbild från Equmenias
Årsstämma.

11/11 10.30

Promenad i Stodeneskogen, samling vid
järnvägsviadukten

14/11 10.00

Hej alla nya barn! – en samling för alla
barn födda 2020 tillsammans med
föräldrar.

15/11 11.00

Gudstjänst med nattvard. Tema
Vaksamhet och väntan. Predikan Maja
Floberg Sång Marianne Gustavsson

18.00

Temagudstjänst Anna Haag mfl

Promenad i Stodeneskogen, samling vid
järnvägsviadukten
Completorium – kvällsbön

22/11 10.00-12.00

Öppen kyrka för egen andakt o bön

25/11 10.30

Promenad i Stodeneskogen, samling vid
järnvägsviadukten

29/11 11.00

1:a advent Gudstjänst. Tema Ett nådens
år. Predikan Maja Floberg

Cykeldag med scouterna 17/10

Info Skårekyrkan
Adress: Renvallsvägen 28, 65 53 50 Karlstad
Exp tel: 054-53 12 81
Hemsida: www.skarekyrkan.se

Ungdomsledare Tanja Halvardsson, 079-326 78 50,
tanja.halvardsson@skarekyrkan.se
Ordförande Jonas Haglund, 070-310 86 62,
energiaktion@gmail.com
Swish 123 550 28 77

Pastor och församlingsföreståndare Maja Floberg,
073-462 65 50, maja.floberg@skarekyrkan.se

Bankgiro 541-0170

Församlingssamordnare Carina Haglund (50%), 070-335 63 53,
carina.haglund@skarekyrkan.se

Nu mer finns en permanent tipspromenad i Skåre! För att gå
promenaden behöver du laddar ner appen ”Xrundan” i din
telefon. Efter att du registrerat dig skriver du in startkoden
”GVJ4Q0” för att se vart frågorna finns. Mer info finns snart på
hemsidan! Om du swishar 20kr till Equmenia Skårekyrkan är du
med och tävlar om presentkort på Ica Skåre!

Lokalbokningar Görs via lokalbokning@skarekyrkan.se.
Meddela vilka lokaler/plats du vill hyra, datum, tid samt i vilket
syfte du vill hyra.
Ordförande Anna-Carin Cléve, 070-254 64 62,
annacarin.cleve@gmail.com
Swish 123 540 61 52
Församling/Minnesfond Bg 5597-0362
Kontaktpersoner för minnesfonden;
Hjördis Larsson, 054-53 14 83; Kitty Jonsson 076-098 42 21
Byggkonto Bg 460-8493
Boltziushemmet för att boka visning på museet: tala in på
telefonsvararen på 073-842 76 50

Equmeniarundan - tipspromenad

Promenaden är 6 km och du behöver
inte gå hela samma dag, appen sparar
dina svar som ligger kvar fram till att det
kommer nya frågor följande söndag.

Spring för Equmenia Skårekyrkan
Loppet samlade in hela 32 000 kr! Det
kan fortfarande ses på Skårekyrkans
Youtube-kanal.
Kultur- och studieverksamhet sker i

samarbete med Studieförbundet Bilda.

