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När det ovanliga blir vanligt 
Den 14 mars hölls församlingens årsmöte. Denna gång på 

webben – vilket fungerade utmärkt för oss som var med. Vi 

kunde prata med varandra och rösta i olika frågor, men visst 

saknar vi samtalet där vi ser varandra på ”riktigt”, och att alla 

inte har möjlighet att finnas med digitalt är så tråkigt … 

Under årsmötet fick vi bland annat säga TACK! till ordförande 

Anna-Carin Cléve för åren som församlingens ordförande.  

Vi gjorde också återblickar från det märkliga år som gått och 

planerade framåt med en förhoppning om att på olika sätt snart 

kunna mötas fysiskt.  



 

Och det är med stor tacksamhet vi fortsätter att vara kyrka – för 

varandra och för andra! 

/Mari Hermansson, ordförande Skårekyrkan 

- Kristus är uppstånden! 

- Ja han är sannerligen uppstånden! 

Gudstjänsterna 

Fortsätter som tidigare att sändas via Youtube och Jitsi med 

kyrkfika efteråt på Jitsi (förutom på långfredagen). 

Getsemanevandring 

På skärtorsdagen är du 

välkommen på en drop-in 

vandringsgudstjänst på Solliden. 

Vi följer restriktionerna och 

endast åtta personer åt gången 

går vandringen. Under 

vandringen kommer den som vill 

även få ta emot nattvardsgåvorna. 

Har du inte möjlighet att vara 

med lägger vi upp inspelningen 

från förra årets vandring på 

Youtube igen kl. 19.00. 

Utomhusnattvard 

Vi möts för nattvard utomhus på Solliden, i små grupper kl. 

20.00-20.30. Se datum i kalendariet.  

Du bokar vilken tid du vill komma via kalendern på hemsidan. 



 

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 

Maja och Carina har kontorstid tisdag och onsdag kl. 9-12. Då 

är kyrkan öppen och du är välkommen att komma till kyrkan 

för att prata, tända ljus eller bara sitta tyst i en kyrkbänk. 

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. 

18/4 kl. 19.00-20.30. Vi ses på 

meet.jit.si/SlöjdcaféSkåre 

Hemsidan uppdateras 

Det senaste året har vi sett över hemsidan och flera saker har 

ändrats. Vi hoppas att ni fortfarande hittar det ni söker, hör av 

er annars! 

Uppdaterar matrikeln 

Vi drar nu på allvar igång ett arbete med att uppdatera vår 

matrikel. Vår pastor Maja och församlingssamordnare Carina 

kommer kontakta alla medlemmar. Vi önskar ha 

telefonnummer och mejl till alla medlemmar som har det. 

Vill du ha en ny matrikel? Det är möjligt att få den digitalt, då 

uppdateras den så fort vi lagt in nya uppgifter. Du skapar en 

inloggning för detta HÄR (du måste använda din mejladress 

som är registrerad i vår matrikel). Vill du få en matrikel i 

https://repet.eu/Matrikel/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmatrikel


 

papper kan du höra av dig till Maja eller Carina så får du en 

uppdaterad version när arbetet med att uppdatera är klart. 

Sommarcafé på Solliden 

I sommar öppnar Equmenia för 

första gången café på Solliden. 

Under veckorna 27-29 kommer det 

att vara öppet måndag till fredag 

kl.15.00-19.00. Där kommer du 

kunna köpa fikabröd, smörgåsar, 

glass, m.m. 

Till detta skulle vi behöva en hög 

kyl och en hög frys. Finns det 

någon som vill låna ut eller 

skänka? Hör av dig till Carina 

Haglund, 070 3356353. 

Hälsningar från våra årsmöten 

Församlingens och Equmenia Skårekyrkans årsmöten hölls 

båda digitalt i början på mars. Årsmöte fungerade bra även i 

denna nya form! Jonas Haglund är kvar som ordförande i 

Equmenia Skårekyrkan men församlingen har fått en ny 

ordförande i Mari Hermansson. 

Missa inte rubrikerna på sista sidan! 

 



 

Kalendarium april - maj 

1/4 19.00-21.00 Getsemanevandring på Solliden, drop-in. 

Vandringen tar ca 15 min. 

2/4 11.00 Långfredagsgudstjänst via nätet.  

Tema Korset. Predikan Maja Floberg, 

musik Torbjörn Strand och Alicia Almer. 

4/4 11.00 Påskdagsgudstjänst via nätet. 

Tema Kristus är uppstånden. Predikan Maja 

Floberg, musik Torbjörn Strand och Alicia 

Almer. 

11/4 11.00  Gudstjänst inställd. Se gärna någon annan 

gudstjänst denna dag. Tips på andra 

gudstjänster kommer på hemsidan. 

14/4  21.00 Completorium, kvällsandakt, via nätet. 

18/4 11.00 Gudstjänst via nätet.  

Tema Den gode herden. Predikan Maja 

Floberg, sång Veronica Nytomt. 

 19.00-20.30 Digitalt slöjdcafé. 

 20.00-20.30 Utomhusnattvard på Solliden. 

25/4 11.00 Gudstjänst via nätet. 

Tema Vägen till livet. Predikan Rasmus 

Andersson, sång Veronica Nytomt. 

28/4 21.00 Completorium, kvällsandakt, via nätet. 



 

2/5 11.00 Gudstjänst via nätet. 

Dela Liv Dela Tro. 

 20.00-20.30 Utomhusnattvard på Solliden. 

9/5 11.00 Gudstjänst via nätet. 

Tema Bönen. Predikan Maja Floberg. 

12/5  21.00 Completorium, kvällsandakt, via nätet. 

16/5 11.00 Gudstjänst via nätet. 

Tema Hjälparen kommer. Predikan Maja 

Floberg. 

 20.00-20.30 Utomhusnattvard på Solliden. 

23/5 11.00 Gudstjänst via nätet. 

Dela Liv Dela Tro, Tanja Halvardsson. 

26/5 21.00 Completorium, kvällsandakt, via nätet. 

30/5 11.00 Gudstjänst via nätet. 

Tema Gud - Fader, Son och Ande. Predikan 

Maja Floberg. 

 20.00-20.30 Utomhusnattvard på Solliden. 



 

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 Mari Hermansson, 070-394 67 01, 

mari.hermansson@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 

http://www.skarekyrkan.se/
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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 

 

Vi söker ungdomsledare! 

Till sommaren avslutar Tanja 

Halvardsson sin tjänst som 

ungdomsledare hos oss. Vi 

söker därför ungdomsledarpraktikant från SVF eller 

ungdomsledare med start i augusti. Sprid gärna annonsen om 

detta bland dina kontakter så att vi får många sökande, du hittar 

den på hemsidan och våra sociala medier. 

Söndagsskola! 

7 mars startade söndagsskolan upp igen, om än i ny form och 

med färre träffar. Kommande träffar på Solliden blir kl. 10-11 

den 25/4 och 23/5. Terminen avslutas troligen hemma hos 

familjen Lindberg den 6/6 kl. 10-11. För mer info se hemsidan! 

 

Kultur- och studieverksamhet sker i  

samarbete med Studieförbundet Bilda. 
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