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Reflektion och inbjudan till en kväll för klimatet - Vad spelar det 

för roll vad lilla jag gör? 

1966 är det hungersnöd i Indien. En enorm svältkatastrof pågår 

och vi svenskar kan se vad som händer på plats i landet tack 

vare Tv:n. Med Tv:ns intåg kom världen närmre. Så nära som 

in i våra vardagsrum. Och det var många som reagerade. 

Flertalet frikyrkor, däribland Equmeniakyrkans bildarsamfund, 

ville på ett konkret och tydligt sätt berätta att frikyrkan är några 

som agerar när det verkligen gäller. Frikyrkan hjälper. 

1966 görs därför en insamlingskampanj med samma namn för 

att stötta Indiens befolkning. Och det gick bra. För tillsammans 

är vi så mycket starkare!  

2021 har Frikyrkan hjälper, eller Diakonia som vi numer heter, 

gått från att vara en insamlingskampanj till en professionell 

biståndsorganisation. Då som nu ska Diakonia stå på de allra 

mest utsattas sida och arbeta för en rättvis, jämlik och hållbar 

värld. Och det görs idag i 25 länder. 

2021 är också året då Equmeniakyrkan i sin kyrkokonferens 

utlyser ett nödläge för klimatet. Ännu en gång vill frikyrkan 

visa att vi är några som agerar när det gäller. Men vad kan vi 

som kyrka, som kristna, göra i en tid som präglas av en 



klimatkris? Kanske är det återigen dags att vända blickarna mot 

de allra mest utsatta?  

“Vad spelar det för roll vad lilla jag gör?” Korta svaret: Allt. 

Den 20 oktober kl. 18:30 hålls ett samtal i 

Skårekyrkan om klimatet. Du kommer få 

höra klimat-influencern, författaren och 

journalisten Emma Sundh och mig och 

min kollega Ida från Diakonia i ett samtal 

som kommer vara utmanande, men också 

hoppfullt! Jag hoppas att vi ses! 

Unni Jonsson, kommunikatör Diakonia 

Konstutställning – Presenningsikoner, 5/10 – 7/11 

Mats Hermansson jobbar som präst och 

konstnär. Han målar på gamla slitna 

presenningar, en återbruksdemonstration. 

Utställningen kallar han Presenningsikoner 

men säger samtidigt att det inte är ikoner 

han målar, men att han inspireras av det 

traditionella ikonmåleriet. 

Kyrkan är öppen tis och ons 10.00 – 12.00 samt sön i samband 

med gudstjänst, ca 10.00 – 13.00 om du vill se utställningen. 

Vi hoppas att det är några som kan tänka sig att hålla kyrkan 

öppen även någon tisdag eller onsdagskväll 18.00-19.30 – hör 

av dig till någon av våra medarbetare om du har möjlighet att 

öppna kyrkan någon kväll!  



Det blir vernissage av utställningen kl. 19.00 på 

öppningsdagen, tisdagen 5/10. Välkommen! 

Dropp-in-fika 

Vi öppnar dropp-in-fika på onsdagar i 

Skårekyrkan med start den 6 oktober. 

Tiden är kl 10.00-12.00 och du kan 

köpa enkelt fika. Sista onsdagen i 

månaden kommer det vara ett program som börjar ca kl 11.00. 

Arbetsdag på Ladtjärnstorp 

Den 9 oktober är det arbetsdag på Ladtjärnstorp.  

En dag för klimatet - Nära den goda värmländska jorden 

Ekumeniska nätverket Grön Kyrka i Karlstadstrakten inbjuder 

till höstsamling 16/10! 

Vi inleder med lunchföreläsning kl. 12:00 

då Barbro Johansson delar kloka tankar om 

Guds och evangeliets kallelse till ett 

hållbart liv. Det ges tid till frågor och 

samtal. Efter kaffe på maten ger vi oss ut för en praktisk insats 

för ett grönare Karlstad, denna aktivitet är ännu inte bestämd, 

men vi räknar med att hålla på till kl. 16:30. 

Vi tar ut ett självkostnadspris för lunchen men i övrigt är 

deltagandet gratis och öppet för alla! Läs mer HÄR. 

TGIF och TGIS 

TGIF är Equmenia Skårekyrkans ungdomsverksamhet som 

träffas på fredagar och leker, hänger, har en andakt och har 

https://www.facebook.com/events/1270473300069247


allmänt kul från kl. 19.00 fram tills vi tröttnat (ungefär vid 

midnatt). 

TGIS är en utveckling av TGIF, som vi har på söndagar. Det 

kommer under hösten vara en gång i månaden då vi börjar med 

gudstjänst och sedan fortsätter efter det med aktivitet och häng. 

Mötesplats Gud – en musikmässa 

17 oktober firar vi gudstjänst med uruppförandet av 

musikmässan Mötesplats Gud, skriven av Torbjörn Strand och 

Ammi Floberg. Varmt välkommen då, kl. 11.00 som vanligt. 

Marknadsdagen och Spring för Equmenia Skårekyrkan 

Equmenia Skårekyrkans 

marknadsdag kommer i år 

genomföras 23 oktober på 

Solliden!  

Vill du skänka saker till 

denna dag, inklusive vinster 

till lotterier kan du lämna sakerna på Solliden 

måndagskvällarna kl. 18-20 fram till 23/9 eller ringa 076-087 

24 96 om du behöver hjälp att få sakerna hämtade. Hämtning 

sker onsdagskvällar. 

Spring för Equmenia Skårekyrkan är ett sponsorlopp för 

Equmenia Skårekyrkan. Starten går klockan 13.00, du kan titta 

på plats eller följa på Skårekyrkans Youtube-kanal. 

Sponsorlappar kommer att finnas i kyrkan.  



Ljuskonserter  

3 advent, 11 och 12 december, blir det Ljuskonsert kl. 18.00 i 

Skårekyrkan. Vi vill sprida budskapet om ljuset i vår värld, och 

samtidigt samla in pengar till vårt barn- och ungdomsarbete. 

Musikalisk ledare är Torbjörn Strand som tillsammans med 

Anna Haag leder musiker och sångare. Mer info kommer om 

möjligheten att vara med i kören som ska sjunga fyra–fem 

sånger. Håll utkik! 

Asfaltsinsamlingen  

Vid senaste församlingsmötet bestämdes att vår parkering ska 

asfalteras om. Till detta behöver vi hjälpas åt att samla in 

pengar. Detta gör du enklast via bankgiro 5597-0362 eller 

swish 123 5406152, ange ”asfalt”.  

Tack för din gåva! 

Klockstapeln 

Under sommaren har ett 

antal personer jobbat med att 

restaurera vår klockstapel. 

Virke har bytts ut och nya 

lager med tjära har strukits 

på. Nu håller den ett antal år 

till. Tack för fint och bra 

arbete!  

  



Kalendarium oktober – november  

1–3/10  Gemenskapshelg på Vägsjöfors 

Herrgård 

5/10 19.00 Vernissage med Presenningsikoner av 

Mats Hermansson 

6/10 10.00–12.00 Dropp-in-fika i Skårekyrkan  

10/10 11.00 Gudstjänst. Tema Lovsång  

13/10 10.00–12.00 Dropp-in-fika i Skårekyrkan 

 21.00 Completorium – kvällsbön 

16/10 12.00–16.30  En dag för klimatet med Grön Kyrka - 

Nära den goda värmländska jorden 

17/10 11.00 Musikmässa – Mötesplats Gud av 

Torbjörn Strand och Ammi Floberg 

20/10 10.00–12.00 Dropp-in-fika i Skårekyrkan 

 18.30 En kväll för klimatet - Vad spelar det 

för roll vad lilla jag gör? Med Diakonia 

och Emma Sundh 

23/10 9.30 Equmenias Marknadsdag på Solliden. 

 13.00 Spring för Equmenia Skårekyrkan. 

24/10 11.00 Gudstjänst. Tema Samhällsansvar 



27/10 10.00–12.00 Dropp-in-fika i Skårekyrkan med 

program 

 21.00 Completorium – kvällsbön 

31/10 11.00 Gudstjänst. Tema Frälsningen 

3/11 10.00–12.00 Dropp-in-fika i Skårekyrkan 

7/11 11.00 Gudstjänst. Tema Vårt evighetshopp. 

Nattvard 

 18.00 Konstsamkväm 

10/11 10.00–12.00 Dropp-in-fika i Skårekyrkan 

 21.00 Completorium – kvällsbön 

14/11 11.00 Gudstjänst Tema Vaksamhet och väntan 

17/11 10.00–12.00 Dropp-in-fika i Skårekyrkan 

21/11 11.00 Gudstjänst 

24/11 10.00–12.00 Dropp-in-fika i Skårekyrkan med 

program 

 21.00 Completorium – kvällsbön 

28/11 11.00 Gudstjänst Tema Ett nådens år. 

Nattvard  



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, 0705-587 23 56; 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 Anna Aronsson, 072-406 15 19, 

anna.aronsson@skarekyrkan.se  

Swish 123 550 28 77 Bankgiro 541-0170 

Kultur- och studieverksamhet sker i  

samarbete med Studieförbundet Bilda. 
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