
 

 

Nyhetsbrev för Skårekyrkan 
 

December 2021 – februari 2022 

 

Reflektion 
Med brusande orgel och älskade psalmer hälsar vi adventstiden 

välkommen. Advent betyder ankomst, ett ord som avslöjat att 

varje tillfälle är en ny möjlighet. Detta är det glada kristna 

budskapet: Gud är kärlek. Kärlekens möjligheter i våra liv är 

nya var dag. Du och jag får ta emot och dela med oss av den 

kärleken till vår medmänniska nu och alltid. 

Vi tänder ljusen i advent och ber: 

Herre, vår Gud Du har uppenbarat din härlighet för alla 

jordens folk i din ende Son, han som är ljus av ljus.  

Möt dem som trevar i mörkret, förbarma dig över de 

bedrövade och övergivna och låt oss alla få se honom, ljuset 

som tröstar våra ögon, han som med dig och den heliga Ande 

är en Gud från evighet till evighet.  

Amen 

  



Internationella insamlingen 1a advent 2021 till 31 januari 2022 
Se, jag vill bära ditt budskap, Herre 

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida 

gemenskap delas resurser och behov. 

Det är därför ingen slump att 

vi nu sänder ut 

sjuksköterskor, pastorer och 

lärare till våra 

samarbetskyrkor. I mötet 

med andra kyrkor berikas 

förståelsen av evangeliets 

rikedom. 

Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89 får vi vara 

med och konkret bära Guds budskap genom att ge till vårt 

gemensamma arbete runt om i världen. Tack för att du är med 

och stödjer vårt gemensamma internationella missionsarbete 

runt om i världen. Din gåva gör skillnad! 

Swish: 123 540 61 52  

Bankgiro: 5597–0362 

Ljuskonsert 
11e och 12e december har du 

möjlighet att komma på 

ljuskonserten Ljus i mörker i 

Skårekyrkan kl. 18.00. Du kan 

förboka dina biljetter på vår 

hemsida. Har du inte den 

möjligheten kontaktar du någon 

av våra medarbetare så hjälper 

de dig! 

https://equmeniakyrkan.se/skarekyrkan/2021/11/03/konsert-ljus-i-morker/
https://equmeniakyrkan.se/skarekyrkan/2021/11/03/konsert-ljus-i-morker/


För att delta på konserterna kommer det att krävas uppvisande 

av vaccinationsbevis och ID-handling.                 

I anslutning till konserterna kommer det serveras fika. 

Nyårslunch och nyårsmiddag 
Välkommen att starta 

nyårsfirandet men en 

nyårslunch och andakt i 

Skårekyrkan kl. 13.00 den 

31/12 tillsammans med 

Sannerudskyrkan. Det blir mat, 

klurigheter att lösa runt bordet 

och lunchen avslutas med 

andakt. Kostnad 100 kr/person. 

Barn upp till 6 år gratis, 7–18 

år 50 kr. Du anmäler dig till 

anmalan@skarekyrkan.se 

senast 27/12 Glöm inte anmäla 

matförbehåll. 

På kvällen är det nyårsfirande med Skårekyrkans och 

Sannerudskyrkans ungdomar. Planering pågår och mer 

information kommer inom kort. 

Trettondagsfest 
Kl. 15.00 den 6/1 kommer vi fira trettondagsfest med fokus på 

mission. Det blir någon form av förtäring och vi kommer få 

berättelser från internationellt arbete kopplat till 

Equmeniakyrkan. Mer info kommer längre fram på hemsidan 

och sociala medier. 

mailto:anmalan@skarekyrkan.se


Anmäl dig till anmalan@skarekyrkan.se senast 2/1. Maten 

kostar 75 kr/person, 0–6 år gratis. 

Cafégudstjänster 
5/12 kommer vi ha 

cafégudstjänst kl. 11.00, 

fortsatt andra söndagen i 

månaden från januari. Fokus 

ligger på samtal och att vi 

tillsammans funderar kring 

vårt liv och vår tro. Tanken är 

också att det varje gång 

kommer vara ett quiz på 

temat. 

Ledardag för ledarna i 
Equmenia 
Lördagen den 22 januari kickar vi igång vårterminen med 

ledardag för alla ledare inom Equmenia Skårekyrkan. Såväl 

gamla som nya scout-, TGIF- och söndagsskoleledare är 

välkomna till Skårekyrkan kl. 9:30. 

mailto:anmalan@skarekyrkan.se


Volleybollnatta 
Fredagen den 11 februari är det dags för Equmenia 

Skårekyrkans årliga nattvolleybollturnering i Ilandaskolans 

gympahall. Första serven slås på kvällen och den sista smashen 

sitter vid småtimmarna. 

Mer 

information 

samt 

anmälan 

kommer i 

januari. 

Församlingskvällar med tema Färdplan 
Under vårterminen kommer vi 

ha fyra församlingskvällar med 

tema Färdplan. Färdplan är ett 

material framtaget för hela 

Equmeniakyrkan och utgår från 

vår vision: Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus 

förvandlar mig, dig och världen. Syftet är att fånga in viktiga 

stråk och framtidsbilder som bidrar till gemensam energi och 

framtidstro! 

Detta är samtalskvällar med samma teman som kommer lyftas 

på cafégudstjänsterna men församlingskvällarna tar sitt 

avstamp i ett samtal mellan kyrkoledarna, vill du ”tjuvkika” 

hittar du samtalet mellan kyrkoledarna i sin helhet här. 

https://www.youtube.com/watch?v=9uqnaiKS78g&t=100s


Dessa kvällar avslutas 22 maj med 

en gudstjänst och ett där på följande 

samtal tillsammans med Karin 

Wiborn, biträdande kyrkoledare i 

Equmeniakyrkan. Samtalet knyter 

samman säcken av våra samtal kring 

Färdplan. 

”Vinter-weekend” på Lia gård i Norge med andlig fördjupning 
för unga vuxna 
2–6 mars 2022 blir det en internationell ”weekend” i Taizée-

anda för unga vuxna. För 1500 kr + resa får vi andlig 

fördjupning och vi kommer gå på tur i den vackra naturen. Det 

är region Svealand 

och region Väst som 

anordnar resan. Vår 

pastor Maja åker 

med på resan. En 

icke bindande 

intresseanmälan görs 

här. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEPo9y8GcqEVP4slgxYDSuOlDUEkSDfC-FSFDY9L32fgbZ2Q/viewform


Skidläger på sportlovet 
På sportlovet kommer 

det bli ett ekumeniskt 

skidläger för tonåringar. 

Mer info kommer! 

Församlingsmöte och 
årsmöte 
16 januari efter 

gudstjänsten, ca 13.00 

är det församlingsmöte 

med bl.a. 

stadgeändringsförslag. 

Församlingens årsmöte 

blir 13 mars. Vi börjar kl. 10.00 och fortsätter sedan efter 

gudstjänsten. 

Coronarestriktioner 
Skårekyrkan följer den information som ges av 

folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, 

och vår verksamhet följer rekomendationerna som ges. 

Gudstjänster och andra samlingar begränsas till max 100 

deltagare från 1 december.  

För att delta på Ljuskonserterna den 11 och 12 december samt 

G-son:s julkonsert 18 december kommer det att krävas 

uppvisande av vaccinationsbevis och ID-handling. 

  



Kalendarium december – februari 

28/11 11.00 Gudstjänst 1:a advent. Tema Ett nådens 

år. Predikan Jakob Sandin, sång G-son 

1/12 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

 10.00-12.00 Drop-in-fika 

4/12 10.00 Ekumenisk brunch för unga vuxna i 

Pingstkyrkan, panelsamtal om Goda 

vanor. 

5/12 11.00 Cafégudstjänst. Tema Leva tillsammans 

8/12 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

 10.00-12.00 Drop-in-fika 

 21.00 Completorium – kvällsbön 

11/12 18.00 Ljuskonsert – Ljus i mörker. 

Vaccinationspass och ID-handling krävs. 

12/12  INGEN gudstjänst 

 13.00 Andakt på äldreboendet Källan (tiden kan 

komma att ändras) 

 18.00 Ljuskonsert – Ljus i mörker. 

Vaccinationspass och ID-handling krävs. 

15/12 10.00 Promenad i Stodeneskogen 



15/12 10.00-12.00 Drop-in-fika med program kl. 11.00, vi 

sjunger in julen tillsammans med Thore 

Strandh och Sven Andersson 

18/12 18.00 Julkonsert med G-son, fri entré. 

Vaccinationspass och ID-handling krävs. 

19/12 11.00 Gudstjänst med nattvard. Tema Herrens 

moder. Predikan Anna Bengtsson 

22/12 21.00 Completorium – kvällsbön 

24/12 23.30 Julnattsgudstjänst. Anders Persson, Per-

Inge Lidén m.fl. 

26/12 11.00 Annandagsgudstjänst i Tingvallakyrkan 

31/12 13.00 Nyårslunch och andakt – anmälan! 

 17.00 Ekumenisk nyårsbön i Domkyrkan. 

Tema Liv, hopp, växande. Predikan Anneli 

Sandberg 

 17.00 Nyårsbön i Grava kyrka 

2/1  INGEN gudstjänst 

6/1 15.00 Trettondagsfest, missionsfest – anmälan! 

9/1 11.00 Cafégudstjänst. Tema Enhet & identitet 

16/1 11.00 Gudstjänst m nattvard. Tema Livets 

Källa. Predikan Maja Floberg 

 ca 13.00 Församlingsmöte 



19/1 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

 10.00-12.00 Drop-in-fika 

 21.00 Completorium – kvällsbön 

22/1 9.30 Ledardag för alla ledare för våra barn och 

unga. 

23/1 10.00 Samling med barnen och deras föräldrar 

(alla barn som vill vara med). Vi planerar 

det sista inför gudstjänsten tillsammans! 

Ta med lite fika att äta innan gudstjänsten 

börjar. 

 11.00 Huller-om-buller-gudstjänst. Tema Bön. 

Predikan Maja Floberg 

 18.30 Ekumenisk Gudstjänst i Domkyrkan. 

Predikan Carin Dernulf 

26/1 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

 10.00-12.00 Drop-in-fika med program kl. 11.00, 

Birgitta Lidén berättar om sitt arbete på St 

Lukas 

30/1 11.00 Gudstjänst. Tema Jesus är vårt hopp 

2/2 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

 10.00-12.00 Drop-in-fika 

 21.00 Completorium - Kvällsbön 



6/2 11.00 Gudstjänst med nattvard tillsammans 

med Grava församling, i Skårekyrkan. 

Tema Uppenbarelsens ljus. Predikan Jan 

Berglind 

9/2 10.00  Promenad i Stodeneskogen 

 10.00-12.00 Drop-in-fika 

13/2 11.00 Cafégudstjänst. Tema I sin tid 

16/2 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

 10.00-12.00 Drop-in-fika 

 19.00 Församlingskväll. Färdplan - Leva 

tillsammans; Enhet & identitet; I sin tid. 

 21.00 Completorium – kvällsbön 

20/2 11.00 Gudstjänst. Tema Vaksamhet och väntan. 

Predikan Maja Floberg 

23/2 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

23/2 10.00-12.00 Drop-in-fika 

27/2 11.00 Gudstjänst med nattvard. Tema 

Kärlekens väg. Predikan Robert 

Magnusson  



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  

Församling/Minnesfond Bg 5597-0362  

Kontaktpersoner för minnesfonden;  

Hjördis Larsson, 070-587 23 56; Kitty Jonsson 076-098 42 21 

Swish 123 540 61 52  

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. 

http://www.skarekyrkan.se/
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