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Sommarbrev från Skårekyrkan 
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor… har klingat ut, studenterna har 

sprungit ut och sommarlovet har börjat. För många vuxna väntar semestern runt hörnet och vi 

har flyttat ut våra gudstjänster till Solliden, även om de flesta fortfarande enbart sänds via 

Youtube. Sommaren är här med sin värme och sin sol, men i år också med oron för Covid19 

som fortfarande sprids i vårt land och vår värld. I år reser vi inte helt fritt, men är vi friska så 

får vi resa om vi också tvättar händerna, håller avstånd och följer Folkhälsomyndighetens råd. 

För någon blir inte sommaren som planerat, för andra känns det skönt att äntligen inte vara 

den enda i klassen eller på jobbet som inte kommer att resa utomlands. Oavsett hur dina 

sommarplaner förändrats eller inte så har vi i Skårekyrkan flera saker som händer under 

sommaren och du är varmt välkommen! Tillsammans håller vi i och ut. 

Scoutläger 
Under helgen som gick hade vår scoutkår två 

soliga och härliga lägerdagar som utgick från 

Solliden, det vandrades, slöjdades, gjordes glass 

och lyssnades till andakter. Ett otroligt lyckat 

läger hälsar både ledare och deltagare! 

Solliden 
På tisdagar kl. 18.30 under juni fortskrider arbetet 

med att bl.a. bygga en ny altan på Solliden, kom 

gärna och var med i den arbetsgemenskapen! 

Vi fortsätter på onsdagar med Grill och andakt på 

Solliden, kl. 18.00–20.00 är grillen tänd för den 

som vill tillaga sin kvällsmat på plats, kapellet är 

öppet för ljuständning och personlig andakt. Blir 

vi många sprider vi ut oss och eldar på flera 

platser! Tre av dessa onsdagskvällar erbjuder våra 

sommarjobbare aktiviteter för den som vill, detta 

är 17/6, 24/6 och 1/7 (kom med fel datum i 

senaste nyhetsbrevet). 

Gudstjänster/andakter fortsätter komma på Youtube, vid fyra tillfällen juni-juli finns 

möjlighet att komma till Solliden på vandringsgudstjänst  (vandringsgudstjänsten 9/8 blir 

istället en Youtube-gudstjänst från församlingslägret). Det är drop-in kl. 10.00–11.00 med en 

kortare vandring på området. Mer om detta kan du läsa i vårt senaste nyhetsbrev, info kommer 

också på hemsidan.  

Vi ser att kollekterna fortsätter komma in även nu med Youtube-gudstjänster. Fortsätt gärna 

skänka din gåva under sommaren, en större engångssumma eller flera mindre, så att vi kan 

fortsätta vår verksamhet! 

Bilder från scoutlägret! 
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Solliden finns ju alltid tillgängligt för den som vill! Men ibland har vi det uthyrt, vi försöker 

uppdatera kalendern som sitter på dörren till kaffestugan. 

Midsommar 
Equmenias midsommarfirande har vi tyvärr fått ställa in på grund av Folkhälsomyndighetens 

restriktioner. Vi kommer troligen inte heller kunna genomför marknadsdagen som planerat i 

höst. Istället kommer Equmenia ha loppis på Ängebäck 5–12/7. Vi har fått ärva lösöret från 

ett dödsbo som kommer finnas till försäljning. Då kan du även passa på att köpa lite 

jordgubbar och njuta av sommaren! 

Församlingsläger 
I slutet av sommaren, 7–10 augusti (en dag kortare än tidigare planer), har vi Sommardagar 

med Skårekyrkan på Västkustgården utanför Kungsbacka. Lägret kostar endast 1500 kr för 

vuxna, 7–19 år betalar 500kr och barn under 7 år åker gratis. Det blir fria och öppna dagar, 

planerade utflykter kommer inte organiseras i samma utsträckning som tidigare planerat på 

grund av Covid19, men är det någon som vill åka iväg en dag så är det öppet för det. På grund 

av situationen som är finns det plats för max 50 personer och det sover bara personer från 

samma hushåll i samma rum. Under lägret följer vi såklart Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Gården ligger nära havet och det finns en stor gräsplan att leka på. Även 

inomhus finns gott om utrymmen.  

Anmäl dig på anmalan@skarekyrkan.se eller på lappen som från onsdag sitter inne i kapellet 

på Solliden. Vi har ingen sista anmälan, men lägret kan bli fullt. Vi reserverar oss för att 

Folkhälsomyndigheten och/eller gården kan ta beslut som gör att dessa dagar inte kan 

genomföras. 

Kyrkokonferens och andra årsmöten 
Vid Kristi himmelsfärd skulle Equmeniakyrkans kyrkokonferens varit och då skulle jag, 

Maja, gått ut i Vägledningsåret (ett första år i tjänst innan ordination). På grund av Covid19 

har konferensen blivit uppskjuten till slutet på september och kommer då ske digitalt. 

Förbönsakten för oss som går ut i Vägledningsåret kommer ske i en av gudstjänsterna som 

sänds från Stockholm; men själva förbönen kommer ske i en mindre samling här i Skåre i 

realtid.  

Något vi är väldigt glada för är att Equmeniakyrkans valberedning valt att föreslå Johan Qvist, 

från vår församling, som ny styrelseledamot i kyrkostyrelsen! 

Flera andra årsmöten i organisationer och föreningar som vi har nära koppling till har fått 

skjutas upp. 

Semester och anställningsgrad under hösten 
Under sommaren är våra anställda på semester under ett antal veckor, de två veckor då ingen 

av dem finns på plats, v. 30 och 31, går några från styrelsen in, svarar i telefon och kollar 

postlådan bl.a. 

V. 30  

Carl-Johan Kvaldén, 072-522 90 78, cj.kvalden@gmail.com 

Stefan Bengtsson, 070-260 27 97, s_bengtsson@outlook.com 
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V. 31  

Mari Hermansson, 070-394 67 01, mari.hermansson@gmail.com 

Jennie Sjöberg, 0709-10 87 82, jennie.sjoberg@gmail.com 

Vår ungdomsledare, Andreas, har semester v. 27-30. Vår församlingssamordnare, Carina, har 

semester v. 26, 30-33. Själv har jag semester v. 28-31. 

Till hösten, 1/8, går jag upp till 100%, då är jag klar med mina studier, Andreas finns kvar på 

100% och eftersom vi på årsmötet beslutade att förlänga Carinas anställning fram till nyår så 

finns även hon kvar på 50%. 

 

Det blev ett långt brev, men förhoppningsvis med mycket bra information om vad som händer 

i kyrkan under sommaren. Vi kommer även bli mindre aktiva på sociala medier under 

sommaren så återvänd gärna till detta brev, senaste nyhetsbrevet och hemsidan om du har 

funderingar, eller hör av dig till någon av oss anställda eller till de som ansvarar då vi är 

lediga. 

Tillsammans får vi be för både vår värld, varandra och oss själva. Att vi skall få sinnesro att 

acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. 

Att vi ska få vara lediga och verkligen få koppla av på riktigt. Be för den som är sjuk eller av 

andra anledningar är isolerad. Glöm inte bort att ditt telefonsamtal till den som sitter ensam 

eller din fråga till grannen om att ta en promenad tillsammans kan vara ett bönesvar. Ibland är 

handlingar minst lika betydelsefulla som böner. 

Må Gud – Skaparen, Befriaren och den heliga Livgiverskan – vara med dig med överflödande 

livsmod, med frid och insikt, även om vägen blir stenig och fötterna trötta. Amen. 

 

Hälsning från Skårekyrkan genom Maja Floberg, pastor och föreståndare. 

 

Ps. Om du har en mejladress skickar vi gärna ut info till dig på den, mejla eller ring till pastor Maja 

Floberg, 0734-626550, maja.floberg@skarekyrkan.se, eller till vår församlingssamordnare Carina Haglund, 

0703-356353, carina.haglund@skarekyrkan.se och meddela din mejladress. 


