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Här kommer ett nyhetsbrev som bara sträcker sig en bit in i 

december, detta för att vi inväntar Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer som kommer gälla över jul och nyår. Ett 

nytt nyhetsbrev är alltså att vänta i mitten av december! 

Reflektion 

Advent är en väntans 

tid, en väntan med 

förväntan. Det är 

någonting på gång, 

vi vet inte när det 

ska ske, men det 

ligger en förväntan i 

luften.  

Det är Gud som skall komma till vår jord! Eller, är det 

verkligen det som advent handlar om? Är inte Gud redan här? 

Kanske är advent snarare en förberedelsetid för oss att öppna 

upp oss själva så att vi kan stiga in i det liv som är vårt, mitt i 

Guds närhet. Gud är den fullkomliga kärleken, alla hjärtans 

hjärta. Då kommer inte Gud och knackar på ditt hjärta och du 

väljer att släppa in Gud. Då är Gud i ditt hjärta och du kan välja 

att lyssna till den kärlekspuls som slår i ditt inre. Gud bjuder 

dig in i ditt eget hjärta, att där möta Guds nåd, medkänsla, 

rättvisa och kärlek i sådant överflöd att vi kan ge det vidare till 

andra, till hela Guds skapelse. 

Vi väntar med förväntan på Guds ankomst till jorden. Vi väntar 

också med förväntan på att vi själva åter ska svara ja på Guds 

inbjudan in i vårt eget hjärta, in i närheten i Guds hjärta. 

Adventsljusen tänder vi ett efter ett: en brinnande bön för 

sanning och rätt. 

Det första ska lysa i mig djupt härinne bevara mitt hjärta och 

värma mitt sinne. 

Det andra ska lysa föra alla jag känner att alla får plats och 

lan leva som vänner. 

Det tredje ska lysa för alla som lider som kämpar och 

drömmer om lyckliga tider. 

Det fjärde ska lysa för marken och skogen för luft och för hav 

och vår framtid på jorden. 

Adventsljusen tänder vi ett efter ett: en brinnande bön för 

sanning och rätt. 

Jag vill tala med Gud, av Margareta Melin 

Gudstjänster 

Adventstiden och julen blir inte 

som vanligt i år. Vi möts som vi 

gjort nu sedan 15/11 till digital 

gudstjänst via länken 

meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan. 

En informationsfilm om hur du går 

in i och kommer med i 

gudstjänsten hittar du här på vår Youtubekanal. Det är inte 

svårt, har du en dator med internet så kan du vara med! 

Behöver du mer guidning än vad du får av filmen får du mer än 

gärna ringa pastor Maja, 0734626550 så hjälper hon dig gärna 

meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
https://youtu.be/cWf9-r06iKE


att komma rätt. Hon (eller annan teknisk person) kan hjälpa dig 

att få testa detta när som helst, det digitala rummet är alltid 

öppet. 

Gudstjänsterna som vi gör på detta sätt via Jitsi har vi tyvärr 

inte möjlighet att lägga ut på youtube av rättighetsskäl. Därför 

behöver du som vill dela gudstjänstgemenskapen gå in på 

meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan kl. 11.00 (länken är öppen 

hela tiden så du kan gå in i god tid) på söndagarna. Efteråt kan 

den som vill välja att stanna kvar i det digitala rummet för att 

dela gemenskapen runt fikaborden hemma hos varandra. 

Digitalt Completorium 

Även våra kvällsandakter, Completorium, onsdagar ojämna 

veckor kl. 21.00 blir digitala. Du deltar genom att gå in på 

denna länk. 

Bokbord 

Som vanligt har vi ett utvidgat 

bokbord under jul! Det har redan 

stått uppdukat 1,5 vecka. Har du 

ingen egen nyckel till kyrkan så 

hör du av dig till Carina eller 

Maja (kontaktuppgifter se i slutet 

av brevet)  

Kyrkan är öppen 

Tisdagar och onsdagar kl. 9.00-11.00, 1a till 4e advent, finns 

alltid någon på plats i kyrkan som är öppen om du behöver få 

prata med någon, tända ett ljus eller handla på bokbordet. 

Julkalender för vuxna 

På vårt Youtube-konto kommer vi 

lägga upp en liten julkalender för 

vuxna varje dag från första 

december till och med julafton. Gå 

gärna in och titta. 

Equmenia Skårekyrkan 

Equmenia har valt att ställa in resten 

av terminen för scout och 

söndagsskola när region Värmland 

fick skärpta allmänna råd 12/11. 

TGIF, tonårsarbetet, har ställt om och görs digitalt. Länk till 

träffarna kommer varje fredagskväll på instagramkontot 

@TGIFskare. Även konfirmationsarbetet har ställt om till 

digitala träffar. Under advent gör Scoutledarna en digital 

adventskalender till scouterna, du kan också ta en titt på den 

här! 

Internationell insamling – Till jordens yttersta gräns 
1a advent – 31 januari 

Till jordens yttersta gräns. Så långt är vi som kyrka kallade att 

förkunna evangeliet. Både i handling och ord. 

Den gränsen kan gå hos urfolk i norra Ryssland, vid byar i 

Thailands regnskogar, vid en skola högt upp i Anderna eller 

precis där du befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar 

vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans 

med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella 

mission handlar om. 

https://skarekyrkan-my.sharepoint.com/personal/pastor_skarekyrkan_se/Documents/Pastor/Församlingsbrev%20och%20nyhetsbrev/meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
http://meet.jit.si/CompletoriumiSk%C3%A5rekyrkan
https://www.youtube.com/channel/UCBAk94Jv0qTbeTM0ETlMIlQ/videos?view_as=subscriber
https://skarescouter.wixsite.com/solliden/kopia-p%C3%A5-galleriet


Våra missionärer är med i detta 

spännande arbete. Det kan du 

också vara! 

Ditt bidrag gör skillnad, varje 

gåva spelar roll. Tack för det! 

Tillsammans kan vi sprida hopp 

och evangelium i världen. Till 

jordens yttersta gräns.  

På 1a advent och annandagen går vår 

kollekt till detta arbete. Vi samlar även in 

pengar till detta under trettondagen, du 

kan även ge din gåva vid andra tillfällen, 

märk din gåva ”mission” och skicka 

pengarna till vårt Swishkonto eller vårt 

bankgironummer. 

Bokcirkel 

Starten för bokcirkeln som var planerad att starta i slutet på 

november skjuts fram. Därför kan du fortfarande anmäla dig på 

anmalan@skarekyrkan.se senast 24/1. Vid behov gör vi cirkeln 

digitalt.  

Första träffen blir efter kyrkfikat 7/2, ca kl. 12.15, och 1,5 

timme framåt. Den som vill får gärna värma en matlåda så vi 

orkar prata om boken och dela erfarenheter och lära av 

varandra. Vid första träffen bestämmer vi också de tre 

kommande träffarna. 

Läs mer om boken och cirkeln på vår hemsida! 

Egen andakt 

Vill du få en andakt som du kan ha för dig själv hemma under 

jul- och advent så finns det en för varje dag på vår hemsida som 

du gärna får använda dig av om du vill. Du kan använda varje 

andakt eller bara en då och då. Andakterna hittar du här. 

Karantänkollekt och vi är lånebefriade 

Tjiho! Äntligen har församlingen blivit helt fri från lån efter att 

kyrkan byggdes ut. Men, vi behöver fortfarande komma upp 

ytterligare en del för att vara tillbaka på samma nivå som innan. 

Även i pandemitid pågås viss verksamhet och vår fina kyrka 

behöver fortsatt värmas och underhållas. Detta behöver vi 

tillsammans ta ansvar för 

både i bön, tid och pengar. 

Alla har vi inte möjlighet att 

bidra med allt detta, men vi 

kan alla dra vårt strå till 

stacken. 

Tillsammans förmedlar vi hopp i Skåre! 

Inställd konsert 

På grund av pandemin och rådande restriktioner måste 

konserten Ljus i mörker tyvärr ställas in. Vi hoppas kunna 

genomföra den en annan gång, men just nu är det inte möjligt. 

Allt gott och Guds rika välsignelse önskar vi dig! 

/Skårekyrkans anställda, genom Maja Floberg 

mailto:anmalan@skarekyrkan.se
https://equmeniakyrkan.se/skarekyrkan/wp-content/uploads/sites/64/2020/11/Andakter-i-advent-och-juletid.pdf


Kalendarium december 

29/11 11.00 Gudstjänst via jitsi. Predikan av Maja 

Floberg. 

2/12 21.00  Completorium, kvällsandakt via jitsi. 

5/12 18.00-21.00 Träff för unga vuxna på Jitsi, vi äter 

middag tillsammans, pratar om livet och 

tron, läser Bibeln och ber. 

6/12 11.00 Gudstjänst via jitsi. Predikan av Anna 

Wilén. 

13/12 11.00 Gudstjänst via jitsi. Predikan av  

Per-Inge Lidén. 

16/12 21.00  Completorium, kvällsandakt via jitsi. 

19/12 18.00 Ledarkväll för ledare i Equmenias 

verksamheter. Kontaktperson Jonas 

Haglund. 

20/12 11.00 Gudstjänst via jitsi. 

  

meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
http://meet.jit.si/CompletoriumiSk%C3%A5rekyrkan
http://meet.jit.si/UngavuxnaSkåre
meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
http://meet.jit.si/CompletoriumiSk%C3%A5rekyrkan
meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan


Info Skårekyrkan 

Adress: Renvallsvägen 28, 65 53 50 Karlstad  

Exp tel: 054-53 12 81  

Hemsida: www.skarekyrkan.se 

 

 
Pastor och församlingsföreståndare Maja Floberg,  

073-462 65 50, maja.floberg@skarekyrkan.se 

Församlingssamordnare Carina Haglund (50%), 070-335 63 

53, carina.haglund@skarekyrkan.se  

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 

 
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 

Bankgiro 541-0170 

 

 

 

Kultur- och studieverksamhet sker i  

samarbete med Studieförbundet Bilda. 
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