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En julhälsning 

”Plötsligt stod en ängel från Gud mitt ibland dem och Guds 

härlighet strålade omkring dem” Luk 2:9 The Message 

Många av oss tycker att livet kan kännas tufft i dessa tider, det 

blir allt mörkare om dagarna och samtidigt pågår en pandemi 

som gör att vi inte kan leva som vi är vana och kanske vill. 

Men mitt i vår värld som kan kännas mörk och svår finns Gud. 

Som genom ett mirakel kommer Gud till oss på jorden som ett 

hjälplöst spädbarn.  

Jesus gled inte in i världen som på en räkmacka. Gud vet hur 

svårt det kan vara att vara människa, att vara utsatt. Efter bara 

några dagar i livet tvingas Gud fly till ett främmande land med 



sina föräldrar för att Farao vill döda alla småpojkar. Jesus fick 

inga vaccinationer mot barnsjukdomar, kanske var det mer än 

en gång som han blev sjuk och Josef och Maria var rädda att 

förlora sitt lilla barn? 

Vi tror på en Gud som har sår, en Gud som vet hur ljuvligt, 

men också hur jobbigt och hemskt livet kan vara och upplevas. 

När denna sårbara Gud kom till jorden strålade Guds härlighet 

över jorden. För ett ögonblick blev herdarna påminda om att 

Gud var mitt ibland dem, såg dem i det som var deras liv. Årets 

jul kommer för de flesta inte bli som vanligt, men jag hoppas 

att du mitt i denna tid bjuder Kristus hem till dig. Att vi alla ska 

få känna Guds strålglans i våra liv, att vi ska uppleva att den 

Gud som levt ett helt liv på jorden med allt vad det innebär, 

som dödats och uppstått för vår skull, att den Guden finns här 

mitt ibland oss. 

Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt 

skälvande knän. Du som säger till de som är vettskrämda: 

”Fatta mod, var inte rädda!” 

 

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och 

en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla 

vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte 
sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst 

håller allt i din hand. 

Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som föddes 

in i denna sårade värld, stanna hos alla som är oroliga 

eller sjuka, lys vägen för beslutsfattare. Tack att vi får lita 
på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår 

sida. 

Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer 
en förlorad anhörig, till personal över hela världen som 

sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska 



handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska 

smitta, rädsla och misstro och för att öka gemenskap, 

glädje och tröst. 

Amen. 

 

Här följer både lite ny information och lite som är samma som 

från förra nyhetsbrevet, så ingen missar ex. hur du deltar i våra 

digitala gudstjänster via Jitsi. 

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! Ett tips är att på dator använda webbläsaren 

Chrome och om du är på en mobil eller platta, ladda ner och 

använd appen. Behöver du mer guidning än vad du får av 

filmen får du mer än gärna ringa pastor Maja, 0734626550, så 

hjälper hon dig gärna att komma rätt. Hon (eller någon annan) 

kan hjälpa dig att få testa detta när som helst, det digitala 

rummet är alltid öppet. 

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


Dessa gudstjänster har vi tyvärr inte möjlighet att lägga ut på 

youtube. 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. 

När vi har möjlighet kommer predikan spelas in i efterhand för 

att läggas upp på Youtube senast tisdagen efter. 

Digitalt Completorium 

Även våra kvällsandakter, Completorium, onsdagar ojämna 

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

denna länk. 

Det är också möjligt att vara med completorium från 

Tallåskyrkan och Svenska kyrkan i Brunskog tisdagar och 

torsdagar kl. 21.00. Då ses vi på denna länk (via Zoom, ett 

annat videkonferensverktyg. Fungerar ungefär lika som Jitsi 

som vi använder). 

Bokbord 

Som vi skrev i förra brevet så finns det som vanligt ett utvidgat 

bokbord nu under jul. Välkommen att fynda klappar! 

Julkalender för vuxna och scouter 

På Youtube lägger vi upp en liten julkalender för vuxna varje 

dag fram till och med julafton. Gå gärna in och titta! 

Scoutledarna har gjort en digital adventskalender med en lucka 

att öppna varje dag och lite annat smått och gott att ta del av 

också. Ta del av den här. 

https://skarekyrkan-my.sharepoint.com/personal/pastor_skarekyrkan_se/Documents/Pastor/Församlingsbrev%20och%20nyhetsbrev/meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
https://www.youtube.com/channel/UCBAk94Jv0qTbeTM0ETlMIlQ/videos?view_as=subscriber
http://meet.jit.si/CompletoriumiSk%C3%A5rekyrkan
https://zoom.us/j/96210072693
https://www.youtube.com/channel/UCBAk94Jv0qTbeTM0ETlMIlQ/videos?view_as=subscriber
https://skarescouter.wixsite.com/solliden


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. 

Läs mer om boken och cirkeln 

på vår hemsida! 

Annandagsgudstjänst, 

Internationell insamling – Till 

jordens yttersta gräns 
1a advent –  31 januari 

Som vi skrev om i förra nyhetsbrevet så pågår 

Equmeniakyrkans insamling till det internationella arbetet till 

och med 31/1. Temat är Till jordens yttersta gräns. 

Tillsammans kan vi sprida hopp och evangelium i världen. 

Ditt bidrag gör skillnad. I vår församling tog vi på årsmötet 

beslut om att gemensamt samla in drygt 100 000 kr till det 

internationella arbetet som vi gör i Equmeniakyrkan. 

Bilder från scouterna under 2020 

mailto:anmalan@skarekyrkan.se


På annandagens gudstjänst kl. 11.00 

går vår kollekt till detta arbete. Denna 

gudstjänst deltar vi i via 

Tingvallakyrkans facebooksida. Du kan 

delta även om du inte finns med på 

facebook.  

För att ge pengar till det internationella 

arbetet skickar du din gåva, märk 

”mission”, till vårt Swishkonto eller vårt bankgironummer. 

Trettondagsfest 

Vi är inte ensamma. Skårekyrkan är med i en internationell 

gemenskap. Det vill vi fira med en fest på trettondedag jul 6 

januari kl. 15.00. Festen blir digital via Jitsi. 

Det blir julsång, frågetävling, samtal kring mission, samtal med 

gäster som arbetat i kyrkor i andra länder, andakt, insamling till 

vårt arbete med kyrkor i andra länder och en del annat.  

Om du anmäler dig före den 5 

januari kl. 12.00 till 

anmalan@skarekyrkan.se och 

bor i Karlstads kommun kommer 

du få en fikapåse hemkörd till 

dig på trettondedagens 

förmiddag (skriv ner din adress, 

ev portkod och allergier). 

Innehållet äter vi sedan 

tillsammans under festen. Annars 

är du välkommen att vara med 

ändå och fixa eget fika.  
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https://www.facebook.com/tingvallakyrkan/
meet.jit.si/SkåresTrettondagsfest


Välkommen till Skårekyrkans digitala julfest. 

Nyårsbön 

Karlstads ekumeniska råd 

har som vanligt en 

ekumenisk nyårsbön i 

Domkyrkan, 31/12 kl. 

17.00. Detta år får vi delta i 

gudstjänsten via GlimtTV 

på din TV eller på deras 

Youtube-kanal. 

Nytt intranät 

Vid nyår byter vi intranät! 

Vi går då över till Google 

Kalender. Vill du få 

tillgång till detta nya 

intranät, kanske redan nu 

för att hinna se hur det är 

uppbyggt, så hör du av dig till församlingssamordnare Carina 

eller pastor Maja (kontaktuppgifter finns längst ner i brevet). 

Kyrkan är öppen 

Har du behov att få prata med någon eller vill du tända ett ljus 

och be i stillhet? Kyrkan är öppen tisdagar 9.00-11.00 och 

onsdagar 19.30-21.00, 22/12 och igen från och med 5/1. Då 

finns alltid någon på plats i kyrkan. Undantag kan finnas, du 

hittar mer info på hemsidan. 

Vägsjöfors 

För den som vill så är Vägsjöfors fortfarande öppet, den som 

vill kan boka Bed and Breakfast! 
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https://www.youtube.com/c/GlimtTvKarlstad/videos


Församlingsboken 

Under året har Maja Floberg gått med i församlingen. 4 

personer har gått ur församlingen och 29/2 avled Inga 

Andersson och 16/5 avled Berndt Karlsson. Isac Zsigo döptes 

16/8 och det har hållits två vigslar i församlingen. 

God jul, gott nytt år och Guds rika välsignelse önskar vi dig! 

/Skårekyrkans anställda, genom Maja Floberg 

Bilder från scouterna under 2020 



Kalendarium december och januari 

13/12 11.00 Gudstjänst via jitsi. Predikan av Per-

Inge Lidén. 

20/12 11.00 Gudstjänst via jitsi. Medverkande Maja 

Floberg, Tobias Karlsson och Markus 

Andersson 

24/12 23.30 Julnattsgudstjänst via jitsi. Betraktelse 

Maja Floberg, sång Maria Lidén 

26/12 11.00 Annandagsgudstjänst från 

Tingvallakyrkan sänds via  facebooksida. 

31/12 17.00 Nyårsbön från Domkyrkan via Youtube-

kanal. 

3/1 11.00 Gudstjänst  via jitsi. Predikan Maja 

Floberg 

6/1 15.00 Trettondagsfest via Jitsi. 

10/1 11.00 Gudstjänst via jitsi. Vittnesbörd av 

Robert Magnusson samt sång och musik 

av Robert och Cathrine Magnusson. 

17/1 11.00 Gudstjänst via jitsi. Predikan Maja 

Floberg 

19/1  18.00 Ledarsamling för alla Equmenias 

ledare. OBS! Blev fel datum för detta i 

förra nyhetsbrevet. 

meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
file:///C:/Users/MajaFloberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0HAVCP58/meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
file:///C:/Users/MajaFloberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0HAVCP58/meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
https://www.facebook.com/tingvallakyrkan/
https://www.youtube.com/c/GlimtTvKarlstad/videos
https://www.youtube.com/c/GlimtTvKarlstad/videos
file:///C:/Users/Skårekyrkan/Downloads/meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
meet.jit.si/SkåresTrettondagsfest
file:///C:/Users/Skårekyrkan/Downloads/meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
file:///C:/Users/Skårekyrkan/Downloads/meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan


24/1 11.00 Gudstjänst via jitsi. Predikan Maja 

Floberg 

31/1 11.00 Gudstjänst via jitsi.  

 

  

file:///C:/Users/Skårekyrkan/Downloads/meet.jit.si/GudstjänstiSkårekyrkan
file:///C:/Users/Skårekyrkan/Downloads/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  

Kultur- och studieverksamhet sker i  

samarbete med Studieförbundet Bilda. 

http://www.skarekyrkan.se/
mailto:maja.floberg@skarekyrkan.se
mailto:carina.haglund@skarekyrkan.se
mailto:lokalbokning@skarekyrkan.se
mailto:annacarin.cleve@gmail.com


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 

 

Equmenias info 

19/1 kl. 18.00 är det ledarsamling. Mer info kommer på mejl! 

Equmenia Skårekyrkan har sitt årsmöte 6/3. Tid och mer info 

kommer längre fram! 
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