
 
 

Reflektion 

Jag har just kommit hem från ett fantastiskt tonårs- och 

konfaläger på Vägsjöfors. En vecka där ungdomarna fått träffa 

nya och gamla bekantskaper, fördjupa sin relation med Gud 

och växa i sig själva. Vilken nåd att få vara med mitt i allt 

detta! Lite sliten är jag men så tacksam. 

Jag vill dela med mig av en bön som vi bad både på lägret och 

sedan också på konfirmationsgudstjänsten.  

/Maja Floberg 

Gud som haver barnen kär, 

hjälp oss på planeten här. 

I en värld av hunger, bränder, 

vill vi vara dina händer 

för att hela jordens sår. 

Tack för att du med oss går. 

Amen 
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Upptaktsgudstjänst med vandring 

Välkommen till vandringsgudstjänst med start på Solliden och 

avslutning i Skårekyrkan 22 augusti! 

Vi vandrar tillsammans och stannar vid tre 

stationer längs vägen. Det finns möjlighet 

att komma till stationerna med bil.  

Mer info finns på hemsidan och ges vid 

promenadens start på Solliden kl. 10.30. 

Gudstjänsten avslutas sedan i 

Skårekyrkan. Efteråt fortsätter vi 

gemenskapen vid fikaborden. 

Kyrkfika 

Vid upptaktsgudstjänsten bjuder styrelsen på enkelt, 

coronasäkert fika. Från och med 29/8 tar du med eget 

”tilltugg”, som ex. macka eller liknande. Det kommer finnas 

kaffe, te, saft samt styckesförpackad gobit att köpa. 

Anna har börjat och välkomnas snart 

Vår nya ungdomsledare Anna Aronsson har börjat jobba! Hon 

välkomnas i gudstjänsten den 5 september. Men hon är med på 

gudstjänsten redan 22 augusti. 

Ledarfest 

25 augusti är det ledarfest för alla ledare i Equmenia 

Skårekyrkans verksamhet! 

Vi möts kl. 17.45 på Högt & Lågt på Skutberget. 



Vi avtackar även vår tidigare ungdomsledare Tanja Halvardsson 

under kvällen och får chans att säga hej till vår nya 

ungdomsledare Anna Aronsson! 

Glöm inte anmäla dig senast 22/8 till Jonas Haglund, 070-310 

86 62, energiaktion@gmail.com 

Konfirmation 

15 augusti kl. 11.00 firade vi konfirmationsgudstjänst i 

Tingvallakyrkan tillsammans med dem och Sannerudskyrkan. 

Våra totalt 12 

konfirmander fick 

avsluta sitt 

konfirmationsår med 

en veckas läger på 

Vägsjöfors, som en del 

av tonårslägret 

ENTER. Dagen efter 

var det dags för högtiden som blev väldigt fin! 

  

Anmälan till detta års konfirmationsgrupp är öppen, du 

anmäler dig på skarekyrkan.se. 26 september är sista 

anmälningsdag och vi har en första info-träff 29 september. 

Equmenias verksamheter startar! 

TGIF startar 3 september kl. 19.00 

Våra olika scoutgrupper startar v. 37. 

I september startar söndagsskolan igen! Mer information 

kommer. 
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Församlingsmöte 

12 september har vi församlingsmöte. Frågor som kommer 

behandlas är: Information och beslut inför Kyrkokonferensen, 

asfaltering av Skårekyrkans parkering, försäljning av tomt i 

Rud - och så information och samtal om församlingens 

verksamhet.  

Kyrkokonferens, digitalt 

19–26 september är Equmeniakyrkans kyrkokonferens som 

även detta år blir digital och i text-form. Vi har valt ombud för 

församlingen men vill du vara med och läsa det som skrivs och 

tycks så öppnar registreringsmöjligheten för detta närmare 

konferensen här. 

Ordination och installationsgudstjänst 

26 september ordineras vår pastor, Maja Floberg, i den digitala 

ordinationsgudstjänsten kl. 11.00 som också avslutar 

kyrkokonferensen. Vi kommer visa denna gudstjänst på 

storbildsskärm i kyrkan men du kan även delta i gudstjänsten 

hemifrån via Equmeniakyrkans youtube-konto. Länk kommer 

även att finnas på vår hemsida. 

Samma dag, kl. 19.00, kommer vi fira installationsgudstjänst 

då vår pastor installeras i vår församling. Tidigare har hon 

välkomnats som pastor i Vägledningsåret, nu får vi installera 

henne som ordinerad pastor. 

Gemenskapshelg 

1–3 oktober åker vi på gemenskapshelg till Vägsjöfors! Hit är 

alla välkomna. Bjud gärna med någon som inte varit i kyrkan 

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/anmalan/
https://www.youtube.com/c/EqumeniakyrkanSverige/videos


på länge, som är scoutförälder 

eller som är lite nyfiken på 

kristen tro. Det blir en helg av 

mycket gemenskap och vi 

kommer fira andakt tillsammans 

och ha kul tillsammans! Mer info 

kommer! 

Konstutställning 

5/10–7/11 blir det konstutställning i Skårekyrkan med Mats 

Hermansson. Vi kommer inviga och avsluta utställningen med 

konstsamkväm både 5/10 och 7/11. Mer info kommer! 

Marknadsdagen och Spring för Skåre flyttas 

Equmenia Skårekyrkans marknadsdag hoppas vi kunna 

genomföra den 9 oktober. Samtidigt planeras för Spring för 

Skåre Equmenia. Loppet är tänkt att sändas på Youtube även 

detta år. Ytterligare information kommer längre fram. 

Musikgudstjänst med nattvard 

17 oktober kl. 11.00 firar vi gudstjänst genom uruppförandet av 

en mässa skriven av Torbjörn Strand och Ammi Floberg. 

  



Kalendarium augusti - september 

29/8 11.00 Gudstjänst. Medmänniskan. 

1/9 21.00 Completorium - kvällsbön 

5/9 11.00 Gudstjänst Enheten i Kristus 

12/9 11.00 Gudstjänst Ett är nödvändigt 

15/9 21.00 Completorium - kvällsbön 

19/9 11.00 Gudstjänst Döden och livet 

26/9 11.00  Ordinationsgudstjänst på storbild 

26/9 19.00 Installationsgudstjänst med Maja Floberg 

29/9 21.00 Completorium – kvällsbön 

1-3/10  Gemenskapshelg på Vägsjöfors 

  



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 Anna Aronsson, 072-406 15 19, en 

mejladress kommer! 

Ordförande Jonas Haglund, 070-310 86 62, 

energiaktion@gmail.com  

Swish 123 550 28 77 

Bankgiro 541-0170 

 

Kultur- och studieverksamhet sker i  

samarbete med Studieförbundet Bilda. 
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