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Reflektion
Varje vecka kommer det över hundra barn och ungdomar till
vår scoutverksamhet på Solliden. De flesta kommer från hem
där föräldrarna inte är medlemmar i Skårekyrkans församling.
För många av dem är det första gången de kommer i kontakt
med Bibelns budskap och den kristna tron. Även om de inte
blir troende under sin tid som scout så tror jag att vi skickar
med dem något som är bra att ha med sig genom livet. Att de i
mörka stunder kan minnas ett bibelord, komma ihåg känslan av
den kristna gemenskapen eller plocka fram en bön de lärt sig
att be på scout och känna tröst i det.
I höst fick vi stänga ner vår scoutverksamhet pga den pågående
pandemin. Det kändes väldigt tråkigt att inte ha kunnat runda
av terminen. Vi hittade dock ett smittsäkert sätt att genomföra
märkesutdelning och scoutinvigning på i januari. Scouterna
fick komma med sin familj till Solliden på en bokad tid och gå
ett ljusspår. Detta avslutades med att scouten fick sitt märke

och de som var nya scouter blev invigda på säkert avstånd. Det
blev ett fint personligt möte med varje enskild scout och var
mycket uppskattat av alla som kom. Det blev inte som vanligt
men det blev en fantastiskt fin avslutning på terminen.
/Helene Helgesson, kårchef för Skåres scouter
Tack Gud för din ständiga närvaro. Tack för att
du möter oss som vi är. Hjälp oss att lita på din
kärlek och ge vidare av allt du ger oss.
Amen

Gudstjänster via Youtube och Jitsi
Nu mer kan du se gudstjänsterna via Youtube och Jitsi (länkar
finns på hemsidan). Efter gudstjänsten kl. 11.00 ses vi som vill
för fika på gudstjänstlänken till Jitsi. Youtube - bättre ljud och
bild. Jitsi – redan inne till kyrkfikat.
Ojämna veckor kan det dröja många timmar innan gudstjänsten
kan ses igen på Youtube efter att den sänts kl. 11.00.
Årsmöte
14 mars kl. 17.00 har vi årsmöte i
församlingen. Formerna för årsmötet är
inte klara än men det kommer ske
digitalt. Mer information kommer på
hemsidan och i våra sociala medier.
Utomhusnattvard
På grund av rådande restriktioner kommer vi nu prova att ha
nattvard utomhus på Solliden, i små grupper (max två hushåll
och totalt max 8 personer).
Du bokar vilken tid du vill komma via kalendern på hemsidan.
Blir tiderna fulltecknade snabbt kommer vi möjliggöra fler

tillfällen så håll dig uppdaterad på
hemsidan om du vill fira
nattvardsandakt i en liten gemenskap
utomhus.
Du som inte har möjlighet att själv
anmäla dig via hemsidan kan ringa
församlingssamordnare Carina eller
pastor Maja så hjälper de dig att boka en tid.
Öppen kyrka
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. Då finns alltid någon på plats i kyrkan.
Undantag kan finnas, du hittar mer info på hemsidan.
Equmenia Skårekyrkans verksamhet börjar igen!
TGIF fortsätter sedan 22/1 att, som under hösten, vara digitalt
åtminstone fram till sportlovet. Håll koll på sociala medier.
Scouterna kan nu äntligen starta igen och det sker 9/2 för
Spårare och Upptäckare
och 11/2 för Äventyrare
och Utmanare.
Söndagsskolan startar igen,
7/3 och 28/3 kl. 10-11.
Läs mer om Equmenia
Skårekyrkans verksamhet
längst ner i brevet.

UngaVuxna grillar
Vi möts på Solliden efter gudstjänsten,
en gång i månaden till att börja med,
för att grilla vår lunch. Mer info och
anmälan sker i kalendern på hemsidan.
Max 8 personer/tillfälle.
Digitalt slöjdcafé
Vi möts digitalt för att slöjda
tillsammans och har en andakt. Stå
hemma i snickarboden, sitt hemma
i soffan med din stickning eller ute
vid elden med tenntrådsarbetet.
14/2 och 7/3 kl. 19.00-20.30. Vi
ses på meet.jit.si/SlöjdcaféSkåre
Klimatfasta, askonsdagen till påskafton 17/2-3/4
17/2 inleder vi fastan inför påsk med en askonsdagsandakt.
Detta år har Equmeniakyrkan åter initierat Klimatfasta.
Klimatfastan fokuserar på en hållbar livsstil och innebär att
under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå
från sådant som har negativ klimatpåverkan.
Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av
skapelsen. Vi bär som människor ett
unikt ansvar att vara Guds
medarbetare, förvaltare och
medskapare.
Equmeniakyrkan är en del i
omställningen till ett fossilfritt
samhälle och vi skall i all vår

verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt.
Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi förbereder oss för påskens
drama, för Jesu död och uppståndelse.
Fastan handlar om att avstå från något för att vinna något
annat. Det vi avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt,
men det vi vinner är alltid något bättre.
Att fasta är alltid frivilligt och är aldrig ett mål utan alltid ett
medel.
Vill du få ”Gröna tips” om resor, konsumtion, mat eller kyrka
hittar du det på www.klimatfasta.nu. Där hittar du även
betraktelser kring klimatet och skapelsen.
Det kommer komma mer om klimatfastan på hemsidan och
våra sociala medier framöver så håll utkik!

Kalendarium februari - mars
31/1

11.00

Gudstjänst – Dela liv, dela tro,
Ulla Berglund

3/2

21.00

Completorium - kvällsbön

7/2

11.00

Gudstjänst - Uppenbarelsens ljus,
Maja Floberg

17-18.30

Utomhusnattvard på Solliden. OBS!
anmälan OBS!

14/2

11.00

Gudstjänst - Kärlekens väg,
Maja Floberg

17/2

18.00

Andakt - Bön och fasta

17/2

11.00

Completorium - kvällsbön

21/2

11.00

Gudstjänst - Dela liv, dela tro,
Johan Quist

28/2

11.00

Gudstjänst - Den kämpande tron,
Matilda Ericson. Bön och offerdag till
diakon- och pastorsutbildningen.

3/3

11.00

Completorium - kvällsbön

6/3

10.00

Årsmöte för Equmenia Skårekyrkan

7/3

11.00

Gudstjänst - Kampen mot ondska,
Maja Floberg. Söndagsskola, mer info på
hemsidan.

17-18.30

Utomhusnattvard på Solliden. OBS!
anmälan OBS!

11.00

Gudstjänst – Dela liv, dela tro,
Lahja Edvardsson

17.00

Årsmöte för församlingen

17/3

11.00

Completorium – kvällsbön

21/3

11.00

Gudstjänst - Guds mäktiga verk,
Per-Inge Lidén

27/3

19.00

Gudstjänst och panelsamtal för dig
som funderar på vad du ska göra framåt i
livet. (läs mer i slutet av detta brev)

28/3

11.00

Gudstjänst - Vägen till korset,
Maja Floberg. Söndagsskola, mer info på
hemsidan.

31/3

11.00

Completorium - kvällsbön

14/3

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.

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

Årsmöte
Equmenia Skårekyrkan har sitt årsmöte digitalt den 6 mars kl.
10.00. Mer information kommer på hemsidan och våra sociala
medier.
Volleybollnatta skjuts upp
Volleybollnatta kommer arrangeras senare under året. Mer info
kommer.
Gudstjänst och panelsamtal
En kväll för dig som funderar på vad du ska göra framåt i livet.
Kanske vill du inte plugga vidare än, men vet inte vad du ska
göra den närmaste tiden? Kanske vill du fundera på vad livet
med Jesus kan innebära för dig.
V gästas bl.a. av representanter från olika bibelskolor! Mer info
kommer på hemsidan och sociala medier om hur du deltar i
detta digitala event. 27/3 kl. 19.00, hoppas vi ses!

