
Nyhetsbrev 
Några uppdateringar av senaste nyhetsbrevet med 
anledning av nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten.  

Gudstjänsterna kommer det närmaste vara begränsade till 50 

deltagare med avstånd mellan sällskap. Hur länge detta 

kommer gälla beror på restriktionerna. 

De kommande fyra veckorna kommer vi inte ha kyrkfika men 

bjud gärna med några på kyrkfika/kyrk-korv på Solliden eller i 

skogen eller liknande (nu på söndag16/1 är Solliden dock 

uthyrt). Hur vi gör med fikat efter detta får vi återkomma till. 

Vi fortsätter med nattvard och använder oss av 

”nattvardsbrädan” som vi använt under lång tid nu där 

nattvardsgåvorna dukas upp portionsvis. 

Huller-om-buller-gudstjänst, 23/1. Denna gudstjänst skulle 

inletts med en samling med barnen kl. 10.00 men vi kommer 

istället kontakta barnen och deras föräldrar i förväg för att se 

om de vill medverka på något sätt i gudstjänsten. Vill ditt eget 

eller något barn du känner gärna vara med så får du gärna höra 

av dig till vår pastor Maja Floberg, 073-462 65 50, så hittar vi 

en uppgift som passar just detta barn. 

Ekumenisk gudstjänst 23/1 kl. 18.30 i Domkyrkan. Denna 

gudstjänst flyttas fram. Nytt datum kommer. 

TGIF startar som planerat nu på fredag, 14/1. Scouterna börjar 

sin termin lite senare och Söndagsskolan termin starter i och 

med gudstjänsten 23/1. 

Insamlingen till Equmeniakyrkans internationella arbete pågår 

under hela januari. Skänk gärna en gåva till detta arbete! I år 



heter kampanjen ”Se jag vill bära till budskap Herre” och vår 

församlings mål är att samla in 100 000 kr. Den 10/1 hade vi 

samlat in 91 000 kr. För att ge din gåva skickar du pengar via 

Swish eller Bg och anger ”internationellt”. 

Swish: 123 540 61 52  

Bankgiro: 5597–0362 

Församlingsmötet på söndag, 16/1, ställs in. Frågorna som 

skulle tagits upp på detta möte skjuts upp. 

13/3 vill vi välkomna till årsmöte för församlingen! Då hoppas 

och tror vi att vi kan mötas i kyrkan kl. 9.30 för att påbörja 

årsmötet som sedan ajourneras för att fira gudstjänst och sedan 

återupptas efter kyrkfikat. 

Drop-in-fika skulle startat 19/1, men vi skjuter på starten till 

9/2. Detta innebär också att Birgitta Lidén som skulle pratat om 

sitt arbete på St Lukas under sista träffen i januari istället 

kommer till oss 23/2! 

Ledardag 22/1 med alla ledare i Equemnia Skårekyrkan 

kommer ske utomhus på Solliden kl. 9.30. Ta med det du vill 

äta, självklart tänder vi eldar för den som vill grilla. 

Volleybollnatta skjuts på framtiden. Nytt datum ännu ej satt. 

Är det någon som önskar få en uppdaterad, fysisk, matrikel 

med kontaktuppgifter till våra medlemmar så går det bra att 

kontakta Carina Haglund, 070-335 63 53, eller Maja Floberg, 

073-462 65 50 om detta. Vill du istället få tillgång till 

matrikeln digitalt så följer du denna länk. Du behöver första 

gången skapa ett konto genom att klicka på ”Skapa konto” och 

då måste du använda samma mejladress som du fått detta 

nyhetsbrev på. 

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


Kalendarium december – februari 

16/1 11.00 Gudstjänst m nattvard. Tema Livets 

Källa. Predikan Maja Floberg 

19/1 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

 21.00 Completorium – kvällsbön 

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

unga. På Solliden. 

23/1 11.00 Huller-om-buller-gudstjänst. Tema Bön. 

Predikan Maja Floberg 

26/1 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

30/1 11.00 Gudstjänst. Tema Jesus är vårt hopp 

2/2 10.00 Promenad i Stodeneskogen 

 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. Ca kl. 11 berättar Birgitta 

Lidén om sitt arbete på St Lukas. 

27/2 11.00 Gudstjänst med nattvard. Tema 

Kärlekens väg. Predikan Robert 

Magnusson 


