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Över berg och dal som en mjuk koral drar sommarn över vårt 

land. Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot 

havets strand. Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var 

stund ur hans hand. 

Psalm 820, Över berg och dal 

Tack Gud för din underbara skapelse och tack för att vi får 

finnas mitt i den tillsammans med dig. Efter en lång tid av 

pandemi ber vi nu för en fin sommar som ger oss möjligheten 

att träffas igen. Amen. 

Scoutlägerdagar 

18-20 juni är det scoutlägerdagar på Solliden med alla scouter 

som gått ut trean och uppåt. Det blir en repris av förra årets 



 

Corona-version av att åka på scoutläger som 

blev så väldigt roligt och uppskattat! 

Detta år kommer det även ingå en vandring på 

Jäverön och dagarna inleds med lägerbål på 

fredagskvällen. 

Andakter Youtube och kvällsandakter PÅ Solliden 

I sommar kommer vi sända 

sommarandakter från Solliden 

kl. 10.00 på Youtube. Vi 

kommer från och med 30/5 

INTE sända på Jitsi längre. 

Från juni till och med 8 

augusti är du dessutom 

välkommen på en 

kvällsandakt på plats ute på 

Solliden på söndagar kl. 

18.00! Innan och/eller efter 

har du som vill möjlighet att grilla din medhavda kvällsmat. 

Gåva 

Vi ser att kollekterna fortsätter komma in men vill påminna om 

att du gärna får fortsätta skänka din gåva även under 

sommaren, en större engångssumma eller flera mindre, så att vi 

kan fortsätta vår verksamhet. 

Träffa vår nya ungdomsledare Anna på digitalt kyrkfika! 

30/5 har du möjlighet att träffa vår nya ungdomsledare Anna 

Aronsson på vår vanliga Jitsi-gudstjänstlänk efter 

sommarandakten kl. 10.00. Du har chans att ställa frågor och 

välkomna henne till oss! 



 

Anna börjar jobba hos oss 6/8 och kommer flytta in i 

lägenheten ovanpå kyrkan. Hon är SVF-praktikant och kommer 

därmed ha kvar viss undervisning på SVF och lite plugg utöver 

jobbet här. Totalt jobbar hon 100% med detta.  

Möbler och husgeråd till Anna 

När Anna flyttar in i lägenheten i augusti ska den vara 

grundmöblerad och utrustad med basic köksutrustning. I 

dagsläget finns en säng och kanske ett köksbord. Har du 

möbler eller husgeråd du ändå tänkt göra dig av med så får du 

gärna höra av dig till Bo “Bobo” Andersson, 070-329 50 17. 

Avtackningsfest för Tanja 

Vår ungdomsledare Tanja 

Halvardsson avslutar sin tjänst i 

månadsskiftet juli-augusti. 

Tråkigt att Tanja lämnar oss efter 

en andra period som 

ungdomsledare i vår församling. 

Tack för ditt engagemang för 

ungdomar i Skåre och Equmenia! 

Tanja kommer avtackas 30/6 kl. 

19.00 på Solliden. Anmälan 

senast 27 juni till Carina Haglund 

070 3356353. Kostnad 

50kr/person. 

Fixarkvällar 

I Sollidenkommittén har vi beslutat att även i sommar försöka 

träffas på tisdagar för att fixa på Solliden. Start den 1 juni kl 

18.00. Ta med eget fika så ses vi! 

Här är några sysslor som det är fritt fram att ta tag i: 



 

• Kratta klart vid tallarna 

• Hugga ved 

• Fixa sista räckesbiten på altanen 

• Tätningsmedel på altantaket under plåten 

• Måla gavlar på ladan med rödfärg. Därefter återmonteras 

skärmtak. 

• Rensa barr i hängrännor 

• Skrapa och måla fönster på Kaffestugan. 

• Montera handfat i köket inför sommarcafé. 

Vi har ett större sommarprojekt på gång i att renovera de gamla 

lyktstolparna. Vi söker några personer som adopterar olika 

delar av projektet innan vi drar igång. Svetsning och målning 

kritiska moment. Och en grävmaskin. 

Hälsningar från Sollidenkommittén  

Midsommar 

Tyvärr kommer vi inte kunna genomföra vårt 

midsommarfirande på Solliden i år. 

Sommarcafé 

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. 



 

Solliden 

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. 

Equmeniapromenaden 

Glöm inte bort våran permanenta tipspromenad. Om du 

swishar 20 kr till Equmenia Skårekyrkan är du med och tävlar 

om presentkort! Promenaden är 6 km lång och du behöver inte 

gå hela samma dag, appen sparar dina svar som ligger kvar 

fram till att det kommer nya frågor följande söndag. 

Konfirmation och tonårsläger 

I år kommer 

konfalägret ligga 

på tonårslägret 

Enter, på 

Vägsjöfors 

Herrgård, 9-14 

augusti. 

Konfirmanderna 

kommer få egen 

undervisning men 

samtidigt tydligt 

vara en del av resten av lägret. Det jobbas just nu med att 

utveckla konfirmandarbetet och då lutar det åt att det långa 

konfalägret kommer ligga på ENTER så denna sommar får vi 

chans att testa detta upplägg. 

Konfirmationsgudstjänsten kommer vara redan 15 augusti i 

Tingvallakyrkan kl. 11.00. Då hoppas vi att du vill finnas med i 

bön för våra konfirmander! (På plats eller digitalt beroende på 

hur möjligheterna ser ut) 



 

Hela människan 

Hela människan/RIA i Karlstad behöver din hjälp! Under 

pandemin har de haft ett högt tryck i sin verksamhet och för att 

kunna bemöta behoven behövs fler som kan volontära en eller 

flera gånger, kortare eller längre stunder under sommaren. 

Om detta låter intressant kan du läsa mer och hitta 

kontaktuppgifter till Tage Pettersson på Hela människan HÄR. 

Vi uppdaterar matrikeln  

– skaffa den digitalt! 

Vi jobbar med att uppdatera vår matrikel. Vill du få tillgång till 

den digitalt ordnas det här. Du måste registrera dig med den 

mejl vi har registrerad i matrikeln, om den inte stämmer eller 

du vill byta adress i matrikeln, hör av dig till någon av våra 

anställda. Den digitala matrikeln är alltid uppdaterad med de 

senaste kontaktuppgifterna vi fått meddelade. 

Kyrkokonferens och andra årsmöten 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens kommer även i år att ske 

digitalt. Under perioden 19-26/9 kommer våra ombud att delta 

på olika sätt. Vi kommer att ha ett församlingsmöte i höst då vi 

diskuterar de motioner som kommit in. Men gå gärna in redan 

nu på Equmeniakyrkans hemsida för att ta del av dem. 

Ordinationsgudstjänsten kommer att sändas den 26/9 kl. 11.00, 

då vår pastor Maja Floberg ordineras. Men om detta 

återkommer vi!  

Andra organisationer vi är med i som församling har i år haft 

digitala årsmöten, vilket har fungerat bra. Bl.a. togs beslut på 

Vägsjöfors årsmöte om att föreningen vid nästa årsmöte 

föreslås delas i två, en förening för Ladtjärn och en för 

Vägsjöfors Herrgård. 

https://equmeniakyrkan.se/skarekyrkan/2021/05/13/hela-manniskan-behover-dig/
https://repet.eu/Matrikel/Account/Register.aspx?ReturnUrl=%2fmatrikel


 

Marknadsdagen 

Vi planerar för 

och hoppas 

kunna 

genomföra 

marknadsdagen 

den 4/9. Kl. 

9.30 öppnar 

loppisen och kl. 

10.00 startar 

auktionen. Som 

vanligt kommer 

det finnas lotter 

att köpa och 

chokladhjul att spela på och annat kul. Har du saker du ska 

göra dig av med? Spara gärna på dem tills vi har möjlighet att 

ta emot dem inför marknadsdagen.  

Gemenskapshelg 

Till hösten planerar 

vi en 

gemenskapshelg 

första helgen i 

oktober. Vi har bokat 

Vägsjöfors Herrgård 

och hoppas att detta 

kan bli en helg med 

fokus på just 

gemenskap med 

varandra och Gud. 

Mer information 

kommer. 

Bild från marknadsdagen 1995 



 

Semesterperioder 

Maja Floberg, 8 juli - 5 augusti 

Carina Haglund, 28 juni - 11 juli, 26 juli - 15 augusti 

Tanja Halvardsson, 14 juni - 27 juni, 12 juli - 31 juli 

Ansvariga under de veckor personalen är på semester och/eller 

läger: 

v. 30 Jennie Sjögren, 070-910 87 82 

v. 31 Carl-Johan Kvaldén, 072-522 90 78 

v. 32 Bo ”Bobo” Andersson, 070-329 50 17 



 

Kalendarium juni - september 

30/5 10.00 Sommarandakt via youtube, Församlingen 

som trädgård – Röja och bereda plats. 

6/6 10.00 Sommarandakt via youtube, Församlingen 

som trädgård – förodla och så, vad önskar du 

se?  

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

9/6 21.00 Completorium, kvällsandakt, i Skårekyrkan. 

13/6 10.00 Sommarandakt via youtube, Församlingen 

som trädgård – odling kräver tid och arbete. 

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

20/6  10.00 Sommarandakt via youtube, Församlingen 

som trädgård – vi skördar och fortsätter 

odla.  

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

23/6 21.00 Completorium, kvällsandakt, i Skårekyrkan. 

27/6 10.00 Sommarandakt via youtube, Den högstes 

profet. 

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

4/7 10.00 Sommarandakt via youtube, Sänd mig. 

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 



 

7/7 21.00 Completorium, kvällsandakt, i Skårekyrkan. 

11/7 10.00 Sommarandakt via youtube, Efterföljelse. 

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

18/7 10.00 Sommarandakt via youtube, Jesus 

förhärligad. 

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

21/7 21.00 Completorium, kvällsandakt, i Skårekyrkan. 

25/7 10.00 Sommarandakt via youtube, Andlig klarsyn. 

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

1/8 10.00 Sommarandakt via youtube, Goda 

förvaltare. 

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

4/8 21.00 Completorium, kvällsandakt, i Skårekyrkan. 

8/8 10.00 Sommarandakt via youtube, Nådens gåvor. 

 18.00 Kvällsandakt på Solliden. 

15/8 11.00 Konfirmationsgudstjänst i Tingvallakyrkan. 

18/8 21.00 Completorium, kvällsandakt, i Skårekyrkan. 

22/8 11.00 Samlingsgudstjänst, vandringsgudstjänst. 

Start på Solliden 10.30 avslut i Skårekyrkan 

när alla kommit fram, ca kl. 11.15. Friheten i 

Kristus. 

29/8 11.00 Gudstjänst i Skårekyrkan, Medmänniskan. 



 

1/9 21.00 Completorium, kvällsandakt, i Skårekyrkan. 

4/9 9.30 Marknadsdag, auktion, loppis och andra 

trevligheter, utanför Ica. 

5/9 11.00 Gudstjänst i Skårekyrkan, Enheten i Kristus. 

12/9 11.00 Gudstjänst i Skårekyrkan, Ett är nödvändigt. 

 

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  

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


 

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  

Från 6/8 Anna Aronsson. 

Ordförande Jonas Haglund, 070-310 86 62, 

energiaktion@gmail.com  

Swish 123 550 28 77 

Bankgiro 541-0170 

 

Klicka eller 

tryck här för 

att ange text. 
 

Kultur- och studieverksamhet sker i  

samarbete med Studieförbundet Bilda. 

mailto:tanja.halvardsson@skarekyrkan.se
mailto:energiaktion@gmail.com

