
 

 

Sommarhälsning från Skårekyrkan 
      Juni 2022 

Äntligen! – tycker nog många.  

Äntligen värme, sol, bad och lite ledighet – men framför allt: äntligen en sommar där vi får 

och kan träffa släkt och vänner, umgås, åka på läger, träffas på gudstjänster, äta och fika 

tillsammans! 

Tänk så många saker vi längtat efter. Och så mycket vi känner tacksamhet för att vi nu kan 

genomföra. 

Här kommer en sommarhälsning från Skårekyrkan med en önskan och förhoppning om 

många härliga möten och upplevelser tillsammans med varandra. 

 

Läger 

Den 18–22 juni är våra scouter på läger på Ladtjärn. Och en knapp vecka senare, den 27 juni–

2 juli är det tonårslägret ENTER på Vägsjöfors Herrgård.  

 

Solliden 

Vi har nu flyttat ut till vår sommargård Solliden, och hoppas vi på många fina dagar och 

kvällar där vi får mötas under sommaren. 

Varje söndag är det gudstjänst klockan 10, och med start den 31 juli har vi varje söndagskväll 

grillen tänd kl. 19.00, ta med det du vill grilla/äta. Kapellet är då öppet för ljuständning och 

personlig andakt. 

 

Midsommar 

Equmenias midsommarfirande planeras nu för fullt. Kom och var med! Vi startar kl. 15.00 

med att klä midsommarstången. Därefter följer dans, chokladhjul, café, lotterier och 

fiskdamm!  

 

Anställda, semester – jourlista under juli 

När Du får detta brev har vi precis avtackat vår församlingssamordnare Carina Haglund. Vi 

önskar henne lycka till med allt hon nu ska göra – och är glada över att hon och hennes man 

Jonas finns kvar i vår församling och i vår verksamhet. 

Under sommaren är våra anställda på semester under ett antal veckor, de veckor då ingen av 

dem finns på plats, kan man nå någon från styrelsen vid behov. 

Carina Haglund, församlingssamordnare, jobbar sin sista vecka v. 25 

Maja Floberg, församlingsföreståndare, har semester v. 27–31 

Anna Aronsson, ungdomsledare, har semester v. 27–30 

 

 



 

 

Styrelsejour under de anställdas semester: 

v. 27  

Carl-Johan Kvaldén, 072-522 90 78, Mari Hermansson, 070 394 67 01 

v. 28 

Göran Forsman, 070-365 70 07 

v. 29 

Rasmus Andersson, 073-047 47 24 

v. 30 

Per-Inge Lidén, 070-001 82 71, Stefan Bengtsson, 076-866 92 09 

 

Ekonomi 

Vi är del av en gemenskap som tar stort ansvar, både för det som ska göras och det som ska 

betalas. Vi är tacksamma för att ni även under sommaren tänker på att kyrkan har utgifter som 

alla andra månader på året. Vårt swishnummer är 123 540 61 52 och vårt bankgiro har 5597-

0362. Det är en nåd att få vara med! 

 
Sommaren & Hösten 

Alla som vill får vårt Nyhetsbrev via mejl, eller så har du anmält att du vill ha det med posten. 

Dessutom finns det utskrivet att ta med hem både i Skårekyrkan och på Solliden. 

Där finns kalendarie med allt som händer under sommaren och framåt höststarten. 

Information finns också på vår hemsida och i våra sociala medier Facebook och Instagram. 

Den 28 augusti har vi vår sista gudstjänst för sommaren på Solliden och den 4 september är vi 

tillbaka i Skårekyrkan och firar gudstjänst. Den söndagen är det också vernissage för 

utställningen Bygg fred! 

 

Nu hoppas och önskar vi oss alla en fin och vilsam sommar, då vi kan ladda batterierna men 

även kanske längta till en fin och innehållsrik höst!  

Ta hand om varandra och ta med Equmenia och församlingen i era tankar och förböner.  
 

Styrelsen gm Mari Hermansson, ordförande 


