
Nyhetsbrev från Skårekyrkan 
”Vackert blåser vinden. Snart är hösten här. Vindens toner spelar en konsert” David Lundeteg. 

Ja hösten är på ingång med hög och klar luft, med färgsprakande träd och  med regnet som jorden så 

väl behöver. Flera aktiviteter är i full gång hos oss i Skårekyrkan och Equmenia Skårekyrkan. Exakt 

hur terminen kommer se ut vet vi inte eftersom pandemin fortfarande är ett faktum, men vi hoppas 

och tror  att vi långsamt kommer kunna öppna upp mer allt eftersom.  

 Vi håller i, vi hållet ut och vi håller kontakten! När Gud hade skapat den första människan 

skapade Gud ännu en människa eftersom Gud förstod att det inte var bra för oss människor att vara 

ensamma (1 Mos 2:18-23). Vi får inte glömma att mitt i denna tid av restriktioner och isolering kan 

vi fortfarande ha kontakt med varandra. Ta en promenad, ring ett samtal eller skriv ett brev,  detta är 

bara några av alla de möjligheter vi har att fortsätta hålla kontakten även i denna tid. 

 

OBS! Det första som händer i vår gemenskap under oktober är Spring för Equmenia 

Skårekyrkan! Eftersom evenemanget inte kunde genomföras i våras så har det flyttats och gjorts 

om för att bli Coronasäkert. 3/10 kl. 15.00 går loppet av stapeln. Glöm inte anmäla dig som löpare 

(du skickar ett sms till Ulla Berglund, 070-684 88 08, eller hämta en sponsorlapp i kyrkan och dyk 

upp i god tid före loppet) eller som sponsor (vill du sponsra någon specifik löpare eller om du vill 

finnas på den allmänna sponsorlistan så kan du anmäla detta på denna länk). Mer info om årets 

hinderbanlopp hittar du på vår hemsida och i denna korta film. 

 Du som vill titta på detta fantastiska jippo som också är en viktig insamlingsmöjlighet för 

Equmenia Skårekyrkan tittar på loppet via vår Youtube-kanal. 

Verksamheterna för barn och unga fortsätter som vanligt. Något som är fantastiskt roligt och som är 

extra viktigt att vi sluter upp kring som församling både praktiskt och i förbön är vår scoutverksamhet. 

Vi har över 100 scouter i vår kår! Helt galet fantastiskt vilken möjlighet det är i att möta både 

barnen och deras föräldrar. Men för att göra det på ett bra sätt behöver vi vara många som är ledare, 

varje vecka, varannan vecka eller någon gång ibland med mycket eller lite ansvar. Personer som finns 

på området (Solliden) och bara kan hjälpa en scout till toaletten, tända elden eller hjälpa en scout som 

behöver det att sitta still är välbehövliga. Det handlar i första hand om tisdag kvällar 18.00-19.00 då 

patrullerna för lågstadiet har sin verksamhet. Fundera på om du har möjlighet att finnas med i detta 

stora arbete som vi gör som församling och förening i och för Skåre. Här berättar vi om Gud, 

skapelsen och att se på varandra med goa ögon. Ta gärna med både ledare och scouter i sina böner. 

Första söndagen i oktober kommer vi ha nattvard för första gången på över ett halvår. Vilken glädje 

att få dela denna måltid tillsammans igen! Formen kommer inte se ut precis som vanligt. För att det 

ska vara coronasäkert kommer  inte en person stå och dela ut gåvorna utan de kommer vara 

uppdukade med en särkalk och en oblat bredvid varandra så att vi bara tar i en oblat och en särkalk. 

Tydliga instruktioner kommer ges under gudstjänsten för hur det hela går till för att vara säkert ur 

smittskyddssynpunkt. 

 4 oktober har vi dessutom bibelutdelning för våra konfirmander! Vi började 

konfirmationsläsningen i onsdags, 23/9, med att grilla korv i Mariebergsskogen och prata om ”Vem är 

jag?” och ”Vem är människan?”. Var gärna med i bön för våra konfirmander! 

 Som planerat fortsätter vi att ha fysisk gudstjänst jämna veckor kl. 11.00 och kl. 18.00. På 

förmiddagsgudstjänsten är det också söndagsskola och den 

gudstjänsten spelas in live och ligger uppe på Youtube en 

vecka innan den tas bort. Ojämna veckor är det Öppen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5T4wm5vTd3FwddFwBo9D2LVjE7nOYuX2iRaZUKPSd02UcNA/viewform
www.skarekyrkan.se
https://www.youtube.com/watch?v=nnxCeXWCdlE&t=2s&ab_channel=Sk%C3%A5rekyrkan
https://www.youtube.com/channel/UCBAk94Jv0qTbeTM0ETlMIlQ


kyrka med möjlighet till personlig andakt, ljuständning och bön. Under kvällen 18/10 kommer det 

också komma en förinspelad andakt på vår Youtube-kanal. 

Vi vill även redan nu flagga för att den 14/11 kl. 10.00 inbjuder vi alla barn som fötts i vår 

församlings gemenskap att ta med sina föräldrar till kyrkan på ett välkommen-till-världen-kalas! 

Idag avslutades årets kyrkokonferens, Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Konferensen genomfördes 

digitalt, i textformat. Vi har bl.a. valt Lasse Svensson som kyrkoledare för ytterligare fyra år och till 

nya biträdande kyrkoledare, Joakim Hagerius och Karin Wiborn. Intervjuer med dessa tre hittar du 

här. Vi har även fått vara med när nya medarbetare fått förbön på väg ut i vägledningsåret och när 

andra ordinerats i vår kyrka. Dessa gudstjänster hittar du på Equmeniakyrkans Youtube-kanal. 

Dessutom valdes en av våra medlemmar, Johan Quist in i kyrkostyrelsen och motionen som vår 

församling författat gällande barns rätt till andlig utveckling fick ett positivt mottagande. 

 

Vi saknar varandra när vi inte träffas som vi brukar, vi hoppas och ber att vi snart ska kunna mötas 

igen, över alla åldersgränser och oavsett vilken riskgrupp vi tillhör eller inte. 

Hälsningar från Skårekyrkan, genom Maja och Carina 

 

(se kalendarium nedan)

https://www.youtube.com/channel/UCBAk94Jv0qTbeTM0ETlMIlQ
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/val-av-nya-kyrkoledare/
https://www.youtube.com/c/EqumeniakyrkanSverige/videos


Kalendarium för oktober 

3 kl. 15:00  Spring för Equmenia Skårekyrkan. Se loppet på  

  Skårekyrkans Youtube-kanal! 

4 kl. 11.00  Gudstjänst ”Änglarna”. Predikan Maja Floberg.  

  Bibelutdelning till konfirmanderna. Söndagsskola.  

  Medtag eget kyrkfika. 

 kl. 18:00  Vandringsgudstjänst på Solliden. 

7 kl.10:30  Promenad i Stodeneskogen, samling vid  

  viadukten. 

 kl. 21.00 Completorium, kvällsbön 

 

11  kl. 10.00-12.00  Öppen kyrka för personlig andakt, ljuständning  

  och bön. Kl 11.00 läses en eller flera av dagens  

  texter samt ber en bön med de närvarande. 

 

14  kl.10:30  Promenad i Stodeneskogen, samling vid  

  viadukten. 

 

18  kl. 11.00  Gudstjänst ”Trons kraft”. Predikan Per-Inge  

  Lidén. Söndagsskola. Medtag eget kyrkfika. 

 kl. 18.00  Gudstjänst i Taizeanda med Anders Persson. 

 

21  kl.10:30  Promenad i Stodeneskogen, samling vid  

  Viadukten.  

 kl. 21.00 Completorium, kvällsbön 

 

25 kl. 10.00-12.00  Öppen kyrka för personlig andakt, ljuständning  

  och bön. Kl 11.00 läses en eller flera av dagens  

   

 

 

  texter samt ber en bön med de närvarande. 

28 kl.10:30  Promenad i Stodeneskogen, samling vid  

  viadukten. 

1 nov  kl. 11.00  Gudstjänst ”Vårt evighetshopp”. Predikan Maja  

  Floberg. Söndagsskola. Medtag eget kyrkfika. 

1 nov  kl.18.00  Temagudstjänst med David Lundeteg och  

  Markus Andersson. 


